
En el moment de tancar aquesta
edició les excavadores han
començat a foradar el terreny

del camp de fútbol veïnal que hi ha
al parc autogestionat conegut com
el Forat de la Vergonya, al barri bar-
celoní de La Ribera. De moment s’es-
tà a l’espera del resultat de la reunió
prevista per dimarts a la tarda, però
ja s’ha convocat una manifestació
per dijous a les 19 h al mateix Forat.

Interior admet un buit
legal en la filmació
de manifestacions >>> De dalt a baix

// Pàgines 3 a 5

UN MANUAL INTERN DE MOSSOS RECOMANA ELS AGENTS
CAMUFLAR-SE DE PERIODISTES PER GRAVAR LES PROTESTES

setmanari de comunicació 

Què es cou // Pàgina 22 Expressions // Pàgina 24
Atac a un vaguista Contra l’ocupació d’Iraq Galeg@s.cat

Així està el pati // Pàgina 11

directa
núm. 20 // 4 d’octubre de 2006 www.setmanaridirecta.info 1,5 euros

Els nous gallecs catalans s’organitzen
al marge de les carrinclones cases
regionals. Ara organitzen la segona
Foliada, festa cultural gallega a l’Ate-
neu de Nou Barris.

La Campanya Estatal contra l’Ocupa-
ció i per la Sobirania d’Iraq es reuneix
per continuar desenvolupant el
suport a la resistència iraquiana i per
definir noves accions.

Uns desconeguts van apallissar brutal-
ment un membre del comitè de vaga
de mercadona la matinada del 27 de
setembre. Els cops foren tan forts que
J. C. quedà inconscient a terra.

Les previsions de l’Assemblea
Popular per un Habitatge Digne
es van complir i milers de per-

sones van sortir al carrer durant el
cap de setmana del 30 de setembre i
1 d’octubre per reivindicar el dret a
aquests bé de primera necessitat.

L’acte més massiu fou la mani-
festació de dissabte a la tarda, que
va omplir el centre de Barcelona de
globus grocs que simbolitzaven la
bombolla immobiliària. La concen-
tració va començar després que
vàries columnes provinents de dife-

rents barris “revoltats contra l’espe-
culació” es trobessin a la plaça
Catalunya.

També es van realitzar, a més
d’una acció prèvia de difusió,
tallers, xerrades i passis de vídeo.
Solament no va poder-se completar

l’acampada, avortada per unitats
antiavalots de la Guàrdia Urbana
que van desallotjar els assistents
sense contemplacions.

Això no va impedir a Jordi Hereu
demanar, just l’endemà, una reunió
amb l’Assemblea Popular.

“Què passa! Què passa! Què no tenim casa!”

------ DARRERA HORA -----

>>> Així està el pati // Pàgina 10

Imatge de la multitudinària manifestació del dia 30 Kiuba

Així està el pati //   Pàgina 16

El Partit popular de Catalun-
ya és el denominador comú

de la resta de partits catalans:
tots coincideixen a assenyalar-
lo com la ”bèstia negra” i “l’e-
nemic de Catalunya”. Piqué
sembla que assumeix amb
resignació el seu paper de Ven-
tafocs i aprofita per fer victi-
misme. Però lluny d’aquesta
realitat, el poder dels “popu-
lars” no es basa en el seu resul-
tat a les urnes sinó en els seus
seients en els consells d’admi-
nistració de les empreses més
importants i estratègiques.

ESPAI GRATUÏT DE
PROPAGANDA ELECTORAL

Josep Piqué,
camaleònic

La Guardia
Urbana entra al
Forat de la
Vergonya tot i
les promeses
municipals



El racó il·lustrat

✑ Sergi Picazo
/directa@setmanaridirecta.info/

Barcelona, o els moviments
socials de Barcelona, no
necessiten una altra revista

d’informació alternativa. Des de
finals del segle XIX fins ara n’hi
ha hagut unes quantes: des de
l’Esquella de la Torratxa, La
Campana de Gràcia o ¡Cu-cut!
fins a la nostra DIRECTA. Quasi bé
totes han desaparegut, o sobre-
viuen gràcies a les engrunes de la
societat. Tenim una història de
fracassos al darrera. I per això,
per no voler tornar a perdre, jo
creia que una altra revista alter-
nativa no seria útil. Però m’equi-
vocava. N’hem d’aprendre, pen-
sar en els errors de l’altra gent i
construir un futur col·lectiva-
ment. Acabo d’aterrar a la DIREC-
TA. He trigat vint números en

adonar-me’n que valia la pena
fer-ho. Però, la DIRECTA ja ha
aconseguit, com a mínim, con-
vèncer a un escèptic. 

El problema és que jo vinc
d’uns quants intents que sempre
han acabat en fracàs o, si voleu
ser més positius, en un no vèncer:
emissores de ràdio locals, revis-
tes de barri, campanyes de prem-
sa, projectes d’investigació sobre
els mitjans i d’un setmanari supo-
sadament d’esquerres. Crec que
he pogut aportar alguna cosa a la
lluita per la transformació social
(vegi’s revolució). Tanmateix sem-
pre m’ha faltat una cosa, que
semblava petita però que era
fonamental per sobreviure: arri-
bar a la gent (vegi’s el poble). El
meu drama particular és simple-
ment que aquella gent a la que
volíem arribar no em llegia mai
perquè no volia, no podia o arri-

bava massa cansada després de la
feina. Ells no tenen la culpa de
tot, només d’una part: llegeixen
vint o trenta correus electrònics
cada dia i un o dos diaris gratuïts
que troben al matí, escolten
algun magazín al vespre per la
ràdio i miren les notícies de la
televisió a les nits. Estan saturats
d’informació, tant comercial com
alternativa. Després de tot això,
com els podem demanar que es
llegeixin la DIRECTA? No ho sé,
però ho hem d’intentar, podem
canviar formes i continguts,
repensar la informació alternati-
va i esforçar-nos al màxim. I si no
ho aconseguim, doncs, evident-
ment, no passarà res. No serà un
èxit ni un fracàs, serem una revis-
ta alternativa més. Traurem la
revista dos o tres anys més, l’hau-
rem de tancar i, aleshores, torna-
rem a començar de nou.

Una altra revista alternativa?

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Amb l’arribada de la tardor els moviments socials es
posen les piles, i aquesta setmana ha costat deci-
dir quines notícies cabien a les pàgines de la sec-

ció d’actualitat, Així està el patí, i amb quina importància
i espai. 

Per acabar-ho d’adobar, les maniobres policials al
Forat de la Vergonya, que s’anaven desenvolupant a mida
que anàvem tancant l’edició, han anat afegint pressió a
persones i pàgines. Finalment ho hem resolt amb un breu
d’última hora destacat en portada. Si la solució ha estat o
no bona serà un tema a parlar a la propera assemblea de
redacció.

Per altra banda, l’arribada a les nostres mans de docu-
ments “bomba” de l’Escola de Policia de Catalunya han
fet que decidíssim canviar el tema de la setmana, desta-
cant el paper dels Mossos d’Esquadra en la repressió als
moviments socials, aprofitant, de pas, que just fa un any
que aquest cos es va desplegar a la ciutat de Barcelona.
Ara toca esperar les reaccions a la descoberta, encara que
és molt probable que es limiti, amb sort, al que va passar
amb l’altra “perla” que vam destapar el darrer número (la
condecoració per part d’UGT d’un carceller de “línia
dura”): un afusellament d’altres mitjans sense citar-nos.

L’imperi de la Llei

En un Estat Democràtic i de Dret s’ensenya els futurs policies
les millors eines de control social per a ciutadans que
exerceixen drets constitucionals. I a més se’ls adverteix

que la seva activitat s’emmarca en un “buit legal”, o sigui, que
vigilin que no els enganxin (oblidant de pas que aquest concep-
te no existeix per a les institucions, obligades al compliment
estricte de la legislació). Resulta que per a ser un bon policia
t’has de saltar la Llei. Naturalment, si algun dia un agent és con-
demnat, ràpidament s’argumentarà que és un cas aïllat i que no
respon al conjunt del cos. 

Però sabem que aquest no és el problema. L’autèntic rovell de
l’ou és que no hi ha “Estat Democràtic i de Dret” que valgui en una
estructura econòmica podrida per la precarietat, la pobresa i la
desigualtat. I que davant la revolta constant de la gent més des-
afavorida, conscient o no, el sistema es defensa amb totes les
armes al seu abast: les càmeres que graven manifestacions, els
sicaris que apallissen vaguistes o, si cal, a plom pur, tal i com vam
poder comprovar durant les protestes antiglobalització de
Gènova l’any 2001. 

I, evidentment, també es defensarà amb la ploma, repetint un
i altre cop que tots i cada un d’aquests fets són casos aïllats que no
responen al conjunt del cos.

I quan resulta que, com avui, es demostra que és la pròpia ins-
titució la que forma els policies en la il·legalitat, què diran?
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AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 3

Pluja i tardor
Demà dimecres arriba la tardor.

Les temperatures baixaran
definitivament i s'acabarà la calor
de l'estiu. La isoterma dels 10
graus quedarà al sud de Catalun-
ya. Cauran ruixats durant el matí i
la tarda a les comarques nordo-
rientals. Fins diumenge es mantin-
drà el temps estable. A partir de
dilluns a la nit tornaran les pluges
a la costa. Típiques de tardor, ani-
ran fent durant tot el dimarts
però no massa intenses.Dissabte 7 d’octubre a les 18 h
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Dimarts 10 d’octubre a les 18 h, pluja
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>> En aquests dos anys s’han produït quatre
morts a mans dels Mossos d’Esquadra_
>> Un turista francès fou mort accidental-
ment per un tret fortuït d’un mosso, però
es van trobar mes de 10 casquets de bala_

>> 197 denúncies per maltractaments
i tortures en dos anys contra agents
dels Mossos d’Esquadra han estat
recollides en el darrer informe del
Consell d’Europa_

✑ D. Fernàndez/ J. Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Al’Escola de Policia de Cata-
lunya s’ensinistra els futurs
agents en l’enregistrament

de mobilitzacions socials i con-
centracions populars —un fet visi-
ble ja fa anys— sota criteris de
control social i processament de
la informació que podrien vulne-
rar la legalitat vigent.

Documents interns de l’Esco-
la de Mollet, als quals ha tingut
accés el setmanari DIRECTA, adme-
ten que la rutina d’enregistrar-ho
tot “pot suposar un buit legal”.
Sota l’eufemisme de “buit legal”
s’emmascara una possible vulne-
ració de la llei orgànica 4/1997
del 4 d’agost, que regula la utilit-
zació de les videocàmeres per les
forces i cossos de seguretat de
l’Estat. Aquesta llei només pre-
veu la presa d’imatges en el
decurs de mobilitzacions en
casos d’aldarulls o comporta-
ments delictius.

Per a l’enregistrament, segons
el previst legalment, cal autorit-
zació prèvia expedida per la
Comissió de Control dels Dispo-
sitius de Videovigilància de Cata-
lunya que vetlla pels continguts
enregistrats. Passats 30 dies, i no
observant-se cap il·lícit penal, la

llei obliga taxativament a des-
truir les cintes, excloent explíci-
tament la realització de còpies o
manipulacions de les imatges. En
cas de supòsits urgents on no
sigui possible sol·licitar l’autorit-
zació prèvia, existeix un termini
màxim de tres dies per posar-ho
en coneixement de l’esmentada
comissió amb un informe moti-
vat i raonat. Si aquesta justifica-
ció és rebutjada, comporta
també la immediata destrucció
de l’enregistrament efectuat.

‘Modus operandi’
El mateix document, després
d’algunes consideracions legals
prèvies, se centra fonamental-
ment en com els futurs mossos
d’esquadra hauran de realitzar
aquesta tasca de videovigilància.
Sota l’epígraf “Càmeres mòbils
en manifestacions”, el document
oficial recomana fer-ho “d’uni-
forme o sense uniforme mig
camuflats amb la resta de la
premsa [sic] o bé amagats darre-
ra la finestra d’algun edifici”. 

El document policial sosté
que s’han d’emprar “quantes més
càmeres millor”, situant el mínim
imprescindible en “dues càme-
res, una a peu de carrer bellu-
gant-se i una altra en un lloc fixa”.

“Ràpidament amb el zoom”
En el cas de la càmera introduïda
en el si de la manifestació, el
“manual” aconsella treballar “amb
la càmera en automàtic i en quan
haguem d’agafar alguna cara apro-
pant-nos ràpidament amb el
zoom”.

En el cas de les càmeres
camuflades, aquest enregistra-
ment es realitza des de finestres
de pisos i oficines —“un lloc ele-
vat on no molestin els arbres i es
visualitzi tota la manifestació”—
i sintetitzen l’operatiu amb un
eloqüent “no ens poden veure i
nosaltres hem de veure”. Mossos
d’Esquadra recomana comprovar
l’indret per anticipat i “escollir
el lloc més adient per col·locar

Interior
recomana als
agents que es

camuflin “entre
la premsa o

amagats darrera
de la finestra

d’algun edifici”

Un manual policial reconeix un “buit legal” en la gravació de manifestacions

la càmera” i titlla l’ús del zoom
com a “imprescindible”, recoma-
nant l’ús d’un monitor petit per
realitzar el seguiment i no haver
d’estar permanentment mirant
pel visor.

En l’epígraf següent —amb el
títol “Catàstrofes climatològiques
i actes terroristes”— s’admet
també l’existència de dispositius
aeris de videovigilància com “el
servei d’helicòpter que pot enre-
gistrar en vídeo amb una càmera
col·locada a sota (...) dins d’una
bola que anomenem Wescam i
que permet realitzar un movi-
ment rotatori de 360 graus i un
zoom molt precís amb una gran
estabilitat de la càmera”. Tractant-
se de tecnologia punta, el doble
ús que se’n fa fora dels casos for-
mals adduïts ja és una realitat,
com ho demostra el control aeri
realitzat pels Mossos en nombro-
sos convocatòries socials.

Càmeres privades també
El document recorda que les for-
ces de seguretat també poden
“aprofitar els enregistraments de
les càmeres de seguretat que
estan ja col·locades per vigilar
dependències, centres comer-
cials, estaments oficials, etc.”. En
aquest cas, cal també l’autoritza-
ció de la comissió de videovigi-

lància. Respecte les càmeres
fixes dependents dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat la
llei obliga a publicitar la ubica-
ció exacta.

Llacunes legals
El document, segons els experts
en la matèria consultats per
DIRECTA, posa de manifest dubtes
polítics —per exemple, sobre si
els Mossos lliuren tot el que
enregistren a la Comissió—, lla-
cunes legals —absència de meca-
nismes públics de control sota
criteris de transparència— i espe-
cialment vers l’ús final que se’n
fa de la informació acumulada.
En alguns casos, segons aquestes
fonts, quan s’ordena la destruc-
ció d’una cinta, el marge de
temps —entre 3 i 30 dies— és
més que suficient per a què la
conselleria d’Interior processi i
emmagatzemi totes les dades
que estimi “oportunes” i "sensi-
bles" en altres suports i formats.

Aquest és el marc teòric que
s’ensenya a l’Escola de Policia de
Mollet del Vallès, i que després
s’aplica al carrer per enregistrar
fins la darrera gesticulació del
malestar, monitoritzar la protes-
ta i arxivar fins l’última espurna
de dissidència. Finançat tot amb
els nostres impostos.

CATALUNYA //  EL CONTROL SOCIAL EN LES MOBILITZACIONS ALS CARRERS

La videovigilància dels
Mossos, sota sospita

Mossos d’esquadra gravant actes de protesta a Can Ricart durant la cimera del G8 al fòrum el novembre de 2005 Ferran Quevedo

d
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>>> El major èxit antidroga dels Mossos (20.000 pastilles decomisades) és un muntatge policial.
Als jutjats gironins, 15 mossos són processats per delictes contra la salut pública, manipulació de
documents oficials, tortures i detenció il·legal, entre altres. La Generalitat abona diligentment
les fiances milionàries dels agents imputats. 90.000 euros pagats entre totes_

Barcelona: una “ciutat videovigilada”
de George Orwell i a Escudellers.
El seu suposat “èxit preventiu” va
fer que l’artefacte s’estengués a
altres “zones calentes” de Ciutat
Vella, com els enclavaments del
Museu Picasso, la zona comercial
del Portal de l’Àngel o la popular
Plaça Reial.  Des de llavors, les
càmeres s’han normalitzat en el
nostre paisatge urbà. S’han anat
incorporant tant a la nostra vida
que, fins i tot, les han instal·lat a
les furgonetes de la Guàrdia
Urbana. En aquesta incipient
“ciutat videovigilada” s’hi han
d’agregar les altres càmeres
públiques que control·len les
rondes o els encreuaments
conflictius de la via pública (per
exemple, en el Trambaix) o les

que l’empresa metropolitana de
transports (TMB) ha instal·lat en
subsòl metropolità per a refor-
çar la vigilància de gossos i del
“vigila tu també”. En aquest
sentit, tampoc es pot oblidar
que les càmeres de titularitat
privada constitueixen una autèn-
tica “xarxa d’espionatge civil”,
sobretot en locals com
pàrquings, bancs, botigues o
centres comercials. La Guàrdia
Urbana les pot utilitzar amb
finalitats policíaques. A
Barcelona aquesta emergent
procés de vigilància extensiva de
l’espai urbà està en consonància
amb l’auge dels sistemes globa-
litzats de seguiment massiu de la
població usats pels serveis

secrets policials, sobretot en
l’àmbit dels moviments socials.
El nou manual de l’Escola de
Policia de Catalunya apunta en
aquesta direcció. Això succeeix
paral·lelament a l’auge del sector
de la seguretat privada (en un
creixement econòmic només
comparable amb el sector de la
construcció), que a Barcelona té
unes 80 empreses de seguretat
funcionant (amb més de 7.300
vigilants en actiu i 14.000 habili-
tats per fer-ho) en un context
mundial on les entitats finance-
res i el luxe del Nord ja està
protegit per més de dos milions
de agents privats. A Barcelona,
aquest sector assumirà cada cop
més funcions públiques en un

procés de privatització de la
seguretat, sobretot en les
funcions preventives i en els
“espais públics no públics”, com
els centres comercials. Així, en el
Pla de coordinació aprovat el
2002 es considera l’“aliat natu-
ral” de la Policia Nacional en la
“lluita contra la delinqüència”,
juntament amb la policia local.
També en el manual dels mossos
s’hi fa menció. Aquesta superpo-
sició de la seguretat privada en
la pública —facilitada pels poli-
cies recol·locats en l’empresa
privada— facilita el tràfic d’in-
fluències, l’utilització privada de
infraestructura pública o la
transmissió irregular de la infor-
mació reservada.

> L’INFORME

“Tots els enregistraments en llocs públics
que no recullin la realització de cap fet
il·lícit es destruiran en un termini de 30 dies
i no es podran fer còpies ni manipulacions
de les imatges”

“La llei diu que s’ha d’iniciar l’enregistra-
ment quan hi ha comportaments violents o
d’aldarulls això pot suposar un vuit legal per
que si enregistrem quan ja s’ha produit el
mal podem perdre informació important
que justifiqui una càrrega policial (sic)”

“Aquests enregistraments el podem efec-
tuar mostrant-nos als manifestants d’uni-
forme o sense uniforme mig camuflats amb
la resta de la premsa o bé amagats darrera
la finestra d’algun edifici”

T
✑ Jaume Asens
Advocat

ot va començar l’agost del
2001. A Barcelona, mentre
l’Ajuntament firmava la Carta
Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans, s’instaurava un
nou sistema de videovigilància
en el marc de la llei 4/1997 que
faculta els cossos de seguretat
de l’Estat per gravar imatges i
sons en els espais públics.
S’imitava l’exemple d’algunes
localitats de la costa catalana
com Vilassar de Mar o Calella.
La posada en funcionament del
“Gran Germà Municipal” va
començar precisament a la plaça

Passa a l’acció !
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.cat
Telèfon 934 296 518

Venda d’entrades: Bar Tarambana i La Traca (Cardedeu)
Casal Popular L’Esquerda i Disc K-7 (Granollers) 
Anticipada: 9 Taquilla: 12  +info: www.esquellot.cat / 626 298 244
Organitza: Plataforma per Vilalba
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>> Els Mossos, imitant el model basc i de la mà de CiU, es van inspirar en la màxima
dels experts policíacs alemanys: si voleu manar, controleu policia i calers. Tan cert
com que l’embrió dels Mossos són els Setze, el grup de seguretat personal de Jordi
Pujol. Tan cert com que el Mossad recomana, instrueix i esclareix_

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En vigílies del desplegament
dels Mossos d’Esquadra a
Barcelona, Montserrat Tura,

com a màxima responsable polític
del cos, va voler sondejar alguns
“agents socials” sobre quina
millora hauria d’aportar el nou
cos davant la policia espanyola.
Llavors, algú dels consultats va
suggerir que una forma de reduir
la desprotecció ciutadana davant
els abusos policials era que els
agents antiavalots no poguessin
ocultar el seu número de placa. La
resposta de Tura va ser contun-
dent: “mentre els manifestants
vagin encaputxats, els policies
aniran sense identificació”.

Aquest comentari podria pas-
sar per una anècdota sense més,
però la veritat és que des que els
Mossos d’Esquadra són els respon-
sables de la seguretat a la ciutat
comtal, les denúncies per maltrac-
taments i abusos no sols no han
disminuït, sinó que s’han disparat.

La seva primera actuació
durant un a protesta social es va
encarregar de dissipar els dubtes
que es poguessin tenir. El 17 de
novembre de l’any passat van
carregar amb duresa contra un
manifestació estudiantil amb el
resultat de desenes de ferits i 45
detinguts, molts d’ells menors. La
raó? Alguns dels manifestants
tiraven ous contra l’edifici de la
Delegació de Govern. Llavors, la
Coordinadora Antirepressiva de
Gràcia analitzaria l’entrada del
nou cos a la capital catalana amb
un titular contundent: “Els Mos-

sos s’estrenen a Barcelona amb
controls reticulars, perimetra-
cions exhaustives i 45 estudiants
detinguts indiscriminadament”.

Però no és únicament des de
les files activistes que plouen les
crítiques. El mateix Col·legi d’Ad-
vocats s’ha fet ressò del creixent
malestar per la prepotència cap
als mateixos lletrats. Davant les
crítiques, la reacció del cos va ser
treure-li ferro i adduir que comp-
ten amb una plantilla “extremada-
ment jove i impacient”.

Casos cada cop més greus
Els escàndols policials a Barcelo-
na no han parat de succeir-se. Tot
i els intents de minimitzar-ne la
repercussió pública, alguns han
acabat tenint força ressò medià-
tic. Com el cas de la noia de 18
anys que va patir abusos sexuals,
mentre estava detinguda a la
comissaria  de la Zona Franca, des-
prés dels fets del famós “macro-
botellot” del 18 de març. El cas va
obligar la pròpia Tura a demanar
disculpes públicament, encara
que mai ha transcendit el resultat
de la investigació interna que lla-
vors va prometre.

Precisament les càrregues
policials d’aquella jornada, així
com les que es van produir des-
prés de les victòries del Barça a
les Lligues espanyola i europea,
també van ser motiu de polèmica
per la gran quantitat de bales de
goma disparades a l’alçada del
cap i en uns carrers plens de gent.
En una d’aquestes ocasions,
redactors de DIRECTA van ser testi-
monis de diversos ferits, entre ells
un jove amb vessament ocular.

Però la setmana més negra, i de
llarg, fou sens dubte la darrera de
juliol. En tan sols tres dies, els
agents dels Mossos d’Esquadra es
van veure involucrats en diferents
accidents de trànsit en que va
resultar mort un home. Dos altres
joves van resultar ferits de consi-
deració, sent ingressats a l’hospital
en estat de coma. Llavors, tot i els
intents de la Conselleria d’Interior i
del Gabinet de Premsa del cos poli-
cial d’amagar els casos, es va gene-
rar un fort debat públic sobre l’acti-
tud dels policies en la conducció.
Especialment “calents” es trobaven
els blocs i fòrums de les pàgines
web especialitzades en el món de
la moto; desenes d’internautes van
descriure les seves “experiències”
amb els mossos pels carrers i carre-
teres dels país. I, per dir-ho d’algu-
na manera, els agents del cos no
quedaven massa ben parats.

Capital dilapidat
Des dels col·lectius antirepressius
de la ciutat és té la sensació que
els mossos han “esvaït molt ràpi-
dament les esperances que algú
pogués tenir que es tractaria
d’una policia diferent” i que, tot i
que “la sensació d’aclaparament
policial no és molt exagerada,
segurament perquè és més difícil
que això es doni en una ciutat tan
gran”, sí que s’ha notat “un aug-
ment de la pressió policial”. Com a
exemple només cal recordar els
dos desallotjaments sense ordre
judicial realitzats el 16 i 18 de
setembre passats, a més de l’assalt
a un altre centre social okupat per
a realitzar-hi unes identificacions
el mateix cap de setmana.

MARÇ 2003
Mor un jove a la Comissaria de Sant Adrià després que els Mossos li
neguessin atenció mèdica per la diabetis. La mateixa setmana va
morir un altre detingut a la comissaria d’Olot.

SETEMBRE 2003
Mor a Cercs un ciutadà de 44 anys en una “reducció” dels Mossos
d’Esquadra. Els pares havien trucat un metge davant una crisi d’ansie-
tat i angoixa. El metge, incapaç de proporcionar-li un calmant via
intravenosa, truca els Mossos, que el redueixen col·locant-li un
matalàs a sobre. El metge és a fora de l’habitació. Quan entra, el ciu-
tadà ja ha entrat en parada cardiorrespiratòria, morint hores després
a l’hospital.

MAIG 2004
Mor a Santa Coloma de Gramenet, d’un tret al clatell, un ciutadà
magribí durant un escorcoll policial a un pis. Els informes no acredi-
ten cap lesió en el mort ni en el cap que va efectuar el tret. En la
mateixa operació, sis detinguts van denunciar maltractaments.

OCTUBRE 2004
Mor un ciutadà, que patia una malaltia mental, quan és reduït per sis
mossos d’esquadra. La seva dona havia trucat els serveis mèdics d’e-
mergència per que l’atenguessin per una crisi. L’endemà, els Mossos
van descartar una investigació interna. La jutgessa va arxivar la
denúncia de la dona.

JUNY 2005
Durant la celebració de les Festes de Patum a Berga es produeix una
agressió a l’espai de les barraques alternatives. Durant l’atac és
apunyalat i assassinat Josep Maria Isanta. Els Mossos es negaren a
intervenir tot i les múltiples peticions d’ajuda. Tura justificarà la
seva inacció adduint que “els Mossos no són benvinguts” a l’espai
alternatiu.

SETEMBRE 2005
Nou mort durant una “reducció”. Aquest cop al districte barceloní de
Nou Barris, un home de 32 anys mor per una aturada cardiorrespira-
tòria enmig del carrer. Segons Tura va tenir “per la raó que sigui, una
descompensació del funcionament del seu cos i va acabar patint una
aturada cardíaca”.

JULIOL 2006
Una furgoneta d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra mata un moto-
rista en saltar-se un semàfor en vermell al carrer Marina de Barcelo-
na. Els Mossos van atribuir l’accident al fet que la moto havia passat
el semàfor en ambre.

BARCELONA// UN ANY DE MOSSOS D’ESQUADRA A BARCELONA

“Crònica negra” dels Mossos 

Les denúncies per maltractaments
no disminueixen amb la nova policia
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Falla cremant a la plaça de St Jaume durant la manifestació del Tomb Antirrepressiu 2005
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En la societat en que vivim on
el consumisme exacerbat és el rei
i el malbaratament material és el
pa de cada dia, l’ètica, la lògica i
la raó són aniquilades i el que
menys importen són les
persones.

El treball de Manfred A. Max-
Neef (economista xilè) sobre el
desenvolupament a escala
humana parteix de reconèixer
d’una vegada per totes el fracàs
de les teories neoliberals. El
desenvolupament, segons Max-
Neef, s’ha de referir a les perso-
nes i no als objectes; i per això
cal denunciar que el producte
interior brut (PIB) com a indica-
dor de creixement econòmic
(falsament assimilable al benes-
tar social) és purament una
mesura del creixement quantita-
tiu dels objectes.

El procés de desenvolupa-
ment social i econòmic s’ha d’en-
focar a elevar i millorar la
qualitat de vida de les persones,

Romeo Gavarra. Activista socioecològista

Desenvolupament a escala humana
/opinio@setmanaridirecta.info/

Ja fa uns quants dies que roda
la pilota de la sisena hora al
nostre país. Una mesura “inven-
tada” pel Departament
d’Educació com a pla de xoc per
millorar la qualitat de l’ensenya-
ment públic i un intent d’eliminar
les quotes il·legals que els centres
concertats fan pagar a les famí-
lies. Jo pensava que per combatre
un fet il·legal al nostre país hi
havia prou amb denunciar-ho o, si
no es vol arribar tan lluny, amb
deixar clar que aquestes quotes
il·legals i rebre diners públics, de
tots, no és compatible.

Quins són els resultats
d’aquesta mesura a pocs dies de
començar el curs? D’una banda, a
tot Catalunya només cinc escoles
concertades han decidit acollir-
se al conveni pel qual suprimei-
xen les quotes a canvi d’un

augment substancial dels diners
que reben de l’administració.

En segon lloc, durant aquests
primers dies d’escola sabem d’al-
gunes baixes que s’estan cobrint
pels mateixos companys del
centre. Conseqüència directa: el
reforç a nens amb més dificultats,
el desdoblament de grups, l’edu-
cació especial i altres activitats
suplementàries s’estan veient
compromeses. I això ara que el
nombre de baixes és mínim. Què
farem als mesos on les baixes són
més nombroses? Tancar l’escola
per falta de personal? Enviar els
nens a casa? A més,  personal
sense la formació adequada
imparteix classes a les nostres
escoles. Mestres donant especia-
litats sense la titulació exigida o
professors de secundària impar-
tint classes a primària.

Però encara hi ha més, les
coordinacions, reunions entre els
mestres per tal d’intentar realitzar
una actuació conjunta de qualitat,
són molt difícils d’adjudicar a uns
horaris concrets donada la dispa-
ritat d’horaris del professorat.
Això dificulta una acció pedagò-
gica conjunta i de qualitat.

D’altra banda, a algunes zones
d’escolarització rural, on no s’ha
implantat encara la sisena hora,
han hagut de suprimir reforços i
educació especial perquè el
Departament els ha fet aplicar la
24a hora (fer una hora menys
amb nens a la setmana) sense
rebre cap mestre més. Resposta:
no hi ha mestres.

Finalment, els nens a les 4 de
la tarda comencen a preguntar
que “quan falta per marxar a casa”.
A aquesta hora els que es queden

a menjador i fan els serveis de
primera hora ja porten 8 hores al
cole i encara els queda 1 hora, o
potser 2 o 3, si la seva família ha
decidit que fa alguna activitat
extraescolar. Total, que si això és
millorar la qualitat de les nostres
escoles públiques o serveix per
eliminar les quotes il·legals de les
escoles concertades que vingui el
senyor conseller i ens ho expliqui.
Davant d’això, jo i uns quants
mestres més ens preguntem: no
hauríem aconseguit millors resul-
tats augmentant el nombre de
mestres sense augmentar el
nombre d’hores de classe? Perquè
d’aquesta manera sí que augmenta
la qualitat. I no podríem dedicar
els centenars de milions que paga-
rem entre tots a la concertada a
mesures que beneficiïn tothom
(llibres de text gratuïts, augment

de la “penosa” subvenció que
rebem els centres de primària per
afrontar les despeses de l’any,
contractació de personal no
docent per a la realització d’acti-
vitats de lleure durant els perío-
des de vacances...)?

Aquests dies que es parla de
demanar perdó: qui demanarà
perdó d’aquí uns anys quan es
demostri el gran fracàs d’aquesta
costosa mesura? Perquè, per
posar un exemple clar de “jo em
rento les mans”, qui ha demanat
perdó pel fracàs social, pedagò-
gic i econòmic d’enviar els alum-
nes a l’institut als 12 anys?

Acabarem amb un proverbi
xinès que espero que ajudi els
nostres polítics a reflexionar: “el
savi pot seure en un formiguer,
però només el neci es queda
assegut a sobre”.

entenent-la com la possibilitat
de les persones a satisfer
adequadament les necessitats
humanes fonamentals (a partir
d’ara, NHF).

Aquest autor, explica que el
desenvolupament a escala
humana se sustenta en tres pilars:
la satisfacció de les necessitats
humanes fonamentals, la genera-
ció de nivells creixents d’autode-
pendència (autogestió) i
l’articulació orgànica de diversos
factors (dels éssers humans amb
els sistemes naturals, dels
processos globals amb el
comportament local, del perso-
nal amb el social, de la planifica-
ció amb l’autonomia...).

Les NHF són infinites, cons-
tantment canviants, varien d’una
cultura a una altra i són diferents
en cada període històric segons
el sistema capitalista.

Però, per molts economistes
crítics, molts sociòlegs i ecòlegs
humans és tot al contrari. Les
NHF són finites, poques i classifi-
cables. Són les mateixes en totes
les cultures i en tots els períodes
històrics.

Max-Neef descriu nou NHF:
subsistència, protecció, afecte,
enteniment, participació, oci,
creació, identitat i llibertat.

Els mitjans o mètodes per a
satisfer-les són els anomenats
satisfactors. I són aquests els que
canvien a través del temps i de
les cultures. El canvi cultural és
— entre altres coses— conse-
qüència d’abandonar els satisfac-
tors tradicionals per escollir i
reemplaçar-los per altres de nous
i diferents.

De satisfactors (S, a partir
d’ara) hi ha cinc tipus: els viola-
dors o destructors, els pseudosa-
tisfactors, els inhibidors, els

singulars i els sinèrgics.
Els destructors són aquells

que per intentar satisfer una
necessitat, no només aniquilen la
possibilitat de la seva satisfacció
en un termini immediat, sinó que
impossibiliten, pels seus efectes
col·laterals, la contentació
adequada d’altres necessitats.

Per exemple, un suposat S
com l’armamentisme (les
guerres...) pretén proporcionar la
NHF de protecció però impedeix
la satisfacció de quatre altres
NHF com són la subsistència,
l’afecte, la participació i la
llibertat.

Els pseudosatisfactors esti-
mulen una falsa sensació de
satisfacció d’una necessitat
determinada (no són tant agres-
sius com els anteriors). Per exem-
ple, la sobreexplotació dels

recursos naturals és un pseudosa-
tisfactor que aparenta satisfer la
NHF de subsistència.

Els S inhibidors són els que
per la forma de satisfer (general-
ment sobresatisfer) una necessi-
tat dificulten seriosament la
possibilitat de proporcionar
altres NHF. Per exemple, el pater-
nalisme, S de la protecció, inhi-
beix la satisfacció d’enteniment,
participació, llibertat i identitat.

Els S singulars són aquells que
apunten a la satisfacció d’una
sola necessitat, essent neutres
respecte a la contentació d’altres
NHF. Per exemple, S com progra-
mes de subministrament d’ali-
ments, de vivenda, el vot, els
espectacles o els regals només
satisfan les següents NHF —
subsistència, participació, oci i
afecte— respectivament.

Finalment, els S sinèrgics són
aquells que per la forma en que
proporcionen una necessitat,
alhora estimulen i contribueixen
a la satisfacció d’altres necessi-
tats. Per exemple, la producció
autogestionada satisfà la subsis-
tència, però també estimula l’en-
teniment, la participació, la
creació, la identitat i la llibertat.
La democràcia directa cobreix la
participació i alhora protecció,
enteniment, identitat i llibertat. 

Aquests satisfactors han de
contribuir des d’una vessant
sinèrgica a construir aquest nou
sistema d’organització social. La
justícia social, l’ètica i l’equilibri
ecològic s’assoliran quan la socie-
tat dediqui la seva activitat a
cobrir les NHF i no a acumular
objectes i a malbaratar recursos
de forma supèrflua i inútil.

Els últims de la classe

El procés de
desenvolupament

social i
econòmic s’ha

d’enfocar a
elevar i millorar

la qualitat de
vida de les
persones, 

/opinio@setmanaridirecta.info/Sergio Escribano Garcia. Membre de Mestres Contra la Sisena Hora
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Dret a vot i a cridar fins que la
gola es quedi seca. A això i a molt
més tenen dret els nouvinguts.
Viuen en els habitatges més dete-
riorats dels barris més degradats de
les ciutats més desiguals. Repoblen
zones rurals que ja no recordaven
pas l’aldarull infantil; treballen a
escarada en unes condicions
deplorables i indignes que nosal-
tres no acceptaríem. I, a més, han
d’escoltar insults i declaracions de
personatges polítics que viuen en
una altra dimensió, on tota la cana-
lla són rossos amb ulls blaus i
juguen a pàdel. Aquesta és la histo-
ria que es repeteix. Com sempre,
són les classes més desafavorides
qui més obstacles tenen per poder

obtenir els drets de ciutadania.
Perquè està clar que no és única-
ment el dret al vot sinó que aquest
porta implícit molt més. Aquest és
el punt de partida, no el final com
ens fan pensar. D’acord que és un
mecanisme més que legitima un
sistema polític basat en el mercat
de l’oferta i la demanda de vots i
gestors. Comparteixo la crítica
però, a curt termini, els drets de les
democràcies liberals permeten
que, mínimament, aquells que
tenen drets comptin, d’una forma
o altra, a l’hora de portar a terme
polítiques socials. Imagineu-vos
que, en un futur no tan llunyà, en
barris sencers de ciutats com
Badalona o l’Hospitalet, hi hagués

majoria de persones que no poden
opinar políticament sobre el teu
entorn més proper, que no poden
manifestar-se, que no tenen capa-
citat de negociar amb els gestors

polítics. Quina mena d’integració
volem si no els deixem participar
de la vida pública? I, qui decideix
per ells? Aquells que viuen als
barris pijos? Per aquells que, ja per
les persones immigrades dels
seixanta, haguessin creat camps de
treball tancats on es permetés la
sortida exclusivament per anar a
treballar. Mà d’obra barata, això és
el que van ser els nostres pares i el
que són avui les persones immigra-
des. Perquè el veritable discurs de
la classe alta, aquell amb el que
estan incentivant l’odi vers els
nouvinguts, estimula que es
percebi com normal privar-los de
qualsevol dret polític i laboral.
D’aquesta manera es garanteix una

mà d’obra completament esclavit-
zada. Amb això no nego les
tensions que existeixen en alguns
barris; precisament en aquells que
sempre han estat receptors d’im-
migració. Barris oblidats pel consis-
tori, especialment perquè el teixit
associatiu és inexistent i els veïns
estan massa preocupats en arribar
a final de mes per a preocupar-se
de controlar que treballin mínima-
ment els polítics. I encara més si
diuen que no mereixen ser ciuta-
dans. No dic que sigui fàcil solucio-
nar la situació però els problemes
s’han d’enfrontar de cara i conei-
xent la causa i les conseqüències.
Tenim experiències; al cap i a la fi,
qui no és fill d’un procés migratori.

Com sempre,
són les

classes més
desafavorides

qui més
obstacles tenen

/opinio@setmanaridirecta.info/Javier Martí i Lluch. Membre del Moviment de Defensa de la Terra

U
No el deixen ni protestar! Una lluita per la llibertat: Iñaki de Juana Chaos

na gran majoria de les perso-
nes de bé del nostre país, els
Països Catalans, continuen creient
que a l’Estat espanyol s’ha produït
una Transició democràtica
respecte a la dictadura feixista
prèvia. Tot i així, existeixen diver-
sos elements analitzats històrica-
ment i objectiva que demostren
que en realitat el que s’hi ha donat
ha estat una Restauració borbò-
nica, la segona, amb el beneplàcit
dels feixistes de sempre i les
renúncies i complicitats de les
esquerres, diguem-ne
“intel·ligents”. Malgrat aquests
elements i aquests fets, la sensació
que ara vivim en “democràcia”
encara és majoritària. I això passa
també gràcies al silenci dels grans
mitjans de comunicació, que allò
que detecten que no és interes-
sant per les cúpules partidàries o
empresarials de llurs direccions ho
amaguen, ho neguen, ho oculten...

Hores d’ara, en les entranyes
de la bèstia s’està donant un fet
que per si mateix seria notícia,
però que, a més, té una lectura
que el fa encara més destacable.
En ple procés polític de solució
del conflicte entre Euskal Herria i
els estats espanyol i francès,
després que l’organització armada
ETA hagi decidit un “alto el foc
permanent” unilateral, l’Estat
espanyol, lluny d’estar en treva, ha
decidit mostrar les seves urpes.

M’estic referint al cas del
pres polític basc, Iñaki de Juana
Chaos, que havent complert la
condemna marcada per la
(in)justícia espanyola, hauria
d’haver estat posat en llibertat fa
més d’un any. Així, lluny de
complir les seves pròpies lleis, en
generen de noves i prenen reso-
lucions ad hoc, com la doctrina

Parot, per poder demanar-li 96
anys més de presó (en realitat
una cadena perpètua) per haver
escrit dos articles d’opinió.

Penso que és important
destacar aquest cas perquè ens
mostra la bèstia sense màscara,
ens mostra l’Estat espanyol en la
seva autèntica essència, deixant la
seva genètica a la vista de tothom
que hi vulgui mirar. Sí, ens mostra
d’aquesta manera, com en d’altres
més mediàtiques, l’essència de
l’aparell políticomilitar de l’Estat,
o sigui, allò que és clarament
conegut amb el nom d’”Espanya”..

Iñaki de Juana Chaos, com el
poble del qual és part, no s’ha
rendit i pensa continuar lluitant
per la llibertat fins al final. Per
aquesta raó, va decidir empren-
dre una nova lluita, pacífica,
contra Espanya, contra l’Espanya
que explota treballadors i treba-
lladores i mata (o ho intenta)
nacions i tortura, i envaeix països.
Sí, l’Iñaki va iniciar fa més de 40
dies (que es diu ràpid) una vaga
de fam per demanar quelcom tan
simple com la seva llibertat un

cop havia complert la condemna
de la legislació espanyola. Ara
volia sortir al carrer i poder cridar
que no l’havien pogut guanyar.
Espanya no l’havia vençut!

Lluny d’acceptar aquesta
derrota, l’Estat espanyol ha deci-
dit vulnerar la decisió d’Iñaki de
mantenir aquesta actitud cohe-
rent, arriscada i digna, i l’ha
ingressat a l’Hospital d’Algesires
el passat dimarts 19 per alimen-
tar-lo contra la seva voluntat,
amb la qual cosa se li ha impedit
el seu dret de protestar. Aquesta
decisió pretén aturar també la
creixent mobilització amb què
els i les basques han mostrat la
seva solidaritat amb el company
Iñaki de Juana Chaos. Encara hi
ha manifestacions i concentra-
cions a cada racó d’Euskal Herria;
es fan proclames i recordatoris

arreu del seu país, però també
fora. No han trigat a aparèixer
missatges de solidaritat a altres
països, i també en el nostre. Fins i
tot, les persones del col·lectiu de
presos polítics bascs i basques
han començat a organitzar
protestes dins les presons espan-
yoles i franceses.

I als Països Catalans, durant la
Diada de l’11 de setembre, als
actes que se celebraren per
commemorar la caiguda de
Barcelona a les mans de les
tropes castellanes de Felip V de
Borbó, ens vam referir a la seva
persona i a la seva lluita.
L’esquerra independentista es va
solidaritzar amb ell i amb la seva
lluita des dels nostres petits (que
cada volta han de ser indiscuti-
blement més grans) espais. I per
què? Simplement, per solidaritat

en la lluita, però també perquè
aquesta actitud de l’Iñaki de
Juana Chaos ens mostra l’essèn-
cia de la lluita per la llibertat des
dels principis, dels valors, des de
la dignitat i es contraposa, a l’es-
sència, la genètica i els antivalors
d’Espanya, que igual que ara no
dubta a posar en greu perill de
mort l’Iñaki, no dubtaria a
mostrar les seves urpes quan les
catalanes i els catalans del nord i
del sud vulguem decidir el nostre
futur, aquell que ja estem cons-
truint dia a dia.

Aquesta és la bèstia, Espanya,
que ens empresona col·lectiva-
ment i ens pretén esborrar del
mapa, i que sens dubte quan se
senti més forta ens voldrà clavar
les seves urpes. Es veu venir: cal
que ens organitzem per poder
escapar dels seus murs i vèncer-la.

Aquest cas
ens mostra la
bèstia sense
màscara, ens
mostra l’Estat
espanyol en la
seva autèntica

essència,

Rosa Carbó. Sociòloga /opinio@setmanaridirecta.info/
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MAT  i dèficit democràtic
Eloi Ginestà i Vila. Santa Coloma de Farners

Els poders fàctics i la majoria dels partits polítics del país volen tirar endavant, tant sí com no, el pro-
jecte d’interconnexió elèctrica Sentmenat-Bescanó-Estat francès. La seva actuació s’allunya del com-
portament que se suposa en una societat democràtica. En primer lloc, Red Eléctrica de España (REE)

gestiona en monopoli el transport de l’electricitat i, des de la seva posició privilegiada, fomenta la contí-
nua construcció d’infraestructures elèctriques que augmenten els seus beneficis en nom de l’interès gene-
ral. Darrerament, l’AMMAT (Associació de Municipis contra la Molt Alta Tensió) va demanar a l’empresa
elèctrica les dades necessàries per realitzar un informe rigorós que fos presentat com a alternativa a la
construcció de la xarxa de Molt Alta Tensió (MAT) i REE es va negar a donar-les argumentant que eren con-
fidencials. Amb aquest procediment, el president de REE imposa a la societat que no poden haver alterna-
tives a la construcció de l’autopista elèctrica. La companyia viola, doncs, la Convenció per a l’accés a la
informació en aspectes ambientals de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides, que en el seu article
1 exigeix garantir “els drets d’accés a la informació sobre el medi ambient i la participació de la població
en la presa de decisions“. D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha actuat, i actua, de forma improvi-
sada però amb l’objectiu de construir aquesta infraestructura sense haver demostrat que sigui necessària.
En aquest sentit, el fulletó que ha arribat a milers de llars catalanes és un exemple esfereïdor de propagan-
da i desinformació, impropi d’un Govern que es diu democràtic. El Govern català també nega el debat
públic, la informació i la participació; no busca el consens amb les persones que habitem el territori, sinó
que fomenta la divisió entre les poblacions i comarques afectades per desactivar la protesta. Les planifi-
cacions es fan lluny d’aquí i es plantegen com a decisions inapel·lables. No responen les al·legacions, o les
respon REE en nom de l’Administració. Els partits que diuen ser contraris a la construcció de la MAT no fan
interpel·lacions ni declaracions publiques clares. Tot plegat representa un profund dèficit democràtic que
condemna la ciutadania a ser súbdita en el marc d’una monarquia bananera.

Detingut a Xile
Partiendo Herzios, Radio Linea IV
Barcelona

El matí del dia 26 de setembre
Santiago de Xile assistia a una

jugada desesperada del Govern
xilè per desviar l’atenció de la
greu crisi que viu la població.
Al voltant del centre de Santiago
es muntava l’escenari per a un
espectacle calculat amb premedi-
tació. Per ordre del jutge
Guillermo de l’Embarra, el Grup
d’Operacions Especials del Cos de
Carabiners, amb el ministre
d’Interior Belisario Velasco (cone-
gut repressor de Pinochet) com a
director d’escena, munten un xou
mediàtic, amb camió-laboratori
inclòs i inicien, davant dels
mitjans de desinformació prèvia-
ment convocats, una entrada per
la força i posterior escorcoll en
un centre social ocupat. Tot
plegat es fa amb armes d’assalt.
Resultat: unes poques ampolles
buides i sis anarquistes detingu-
des per mostrar a la premsa. Això
no és solament un desesperat
intent de desviar l’atenció de l’es-
càndol cada vegada més aberrant
d’un país enormement ric en
recursos la població del qual es
podreix en la misèria. És un doble
cop que apunta els nostres
companys per ser part d’un movi-
ment que mai es va casar amb
l’esquerra oficialista en el seu
suport a la democràcia burgesa
post Pinochet. Gran va ser el
pollastre mediàtic que van haver
de muntar per a suplir la falta de
proves, ja que no els poden
processar (encara no) pel simple
fet de tenir i difondre idees
anarquistes.

La societat xilena duu mesos
mobilitzant-se des de diferents
sectors intentant per tots els
mitjans que es resolgui d’una
vegada la greu situació generada
després de mes de 15 anys estè-
rils que l’Estat, refugiat en la
democràcia, va seguir utilitzant
les mateixes eines que la dicta-
dura de Pinochet, buscant preser-
var costi el que costi les enormes
diferències socials que moltes
persones pateixen i de les quals
poques s’en beneficien. Després
d’un 11 de setembre convuls i un
mes de vagues en la sanitat i
l’educació en tot Xile, amb més
de 20.000 treballadors mobilit-
zats i amb tota l’assistència sani-
tària complint serveis mínims, el
Govern no troba altra solució
que muntar un gran circ mediàtic.
Tres dies després, l’Estat, a través
de la seva autoritat judicial
empara la màfia policíaco minis-
terial decretant tres mesos com a
mínim i un màxim d’un any de
presó provisional per a seguir
teixint l’engany amb més calma.
Entre les sis persones detingudes,
n’hi ha una que va sortir d’aques-
tes terres amb rumb a una
Amèrica llatina que el commovia.
Sembla que, com sempre, la soli-
daritat va ser el seu primer
delicte. Al Govern xilè li agraden
solament els estrangers rics que
financen el flagrant espoli que
ells executen i que pateix el
poble. Les autoritats xilenes
parlen de “vincles” amb Espanya i
tenen raó, és difícil que un perio-
dista amb idees clares com en

Miki ha estat més de 10 anys
davant el micròfon de Radio
Linea IV no tingui “vincles”. 

Gràcies a l’exagerada manera
que té el Govern de fer les
coses, el muntatge salta a la vista
i gairebé no es fa necessari expli-
car-lo ja que les pròpies declara-
cions oficials són per riure. Tot i
això, la premsa de l’Estat espan-
yol manté un sospitós silenci
sobre aquest tema que nosaltres
ens encarregarem de trencar.

Mereixem
habitatge digne
Jordi Oriola Folch
Esplugues de Llobregat

El dissabte 30 de setembre, a
Barcelona, hi va haver una

gran manifestació de més de
10.000 persones pel dret a l’ha-
bitatge digne. En acabar la mani-
festació es va fer una simbòlica
acampada a la plaça Catalunya i
que pretenia veure sortir el sol,
però que a la 1:15 h de la mati-
nada (van esperar que no hi
haguessin càmeres de TV) va ser
desallotjada amb violència per
la Unitat de Policia

Administrativa i de Seguretat
(UPAS) de la Guàrdia Urbana. I és
que a la molt qüestionada orde-
nança del civisme els propis
polítics van acordar de prohibir,
a l’article 58.2, d’acampar a l’es-
pai públic en qualsevol supòsit,
inclòs en el dret a manifestació,
que no pot ser, que si s’acampa
les protestes es fan massa visi-
bles... I és clar, l’Ajuntament està
per fer complir la llei que ells
mateixos es van construir, falta-
ria més. I és una bona metàfora
que la gent que protestava per
no tenir casa, no van poder ni
dormir en una tenda... Per sort,
ha sorgit un moviment que
haurem de fer créixer entre tots,
des de baix, des de la base, i al
que, per suposat, els mitjans de
comunicació no ajudaran
(dissabte es va fer aquesta gran
manifestació i diumenge els
diaris gairebé no en parlen).
Aquest moviment, pel fet que
toca un greu problema que
atempta contra la dignitat de
vida dels catalans, està cridat a
créixer, consolidar-se i trencar
l’estatus quo català fent por a la
classe dominant, tant política
com econòmica, que prefereix
que es parli de temes abstractes
que no comprometin el seu
negoci. I els polítics de torn, en

lloc de reconèixer-se assenya-
lats com a inoperants i prendre
la determinació d’encarar el
tema de l’habitatge amb valentia
i voluntat política, han enviat la
Guàrdia Urbana. I ara que s’ana-
litza com serà Jordi Hereu, l’al-
calde que ha “heretat” el
Govern municipal sense haver
estat elegit pels ciutadans,
veiem que els fets parlen per si
sols... L’Hereu forma part
d’aquest polítics que no donen
la talla, que no poden afrontar
una interpel·lació, no són capa-
ços d’acceptar responsabilitats
ni de tenir cintura i no tenen la
grandesa d’oferir diàleg.
Practiquen una política tecnò-
crata, funcional, i que té com a
màxima aspiració complir escru-
polosament la llei per tal de
mantenir l’ordre. Són autòmates,
gent freda i amb poc esperit. El
2004 jo havia participat en una
acampada que protestava a
Zapatero reclamant el 0,7% per
a la cooperació al desenvolupa-
ment (com a aniversari de
l’acampada del 1994 pel 0,7), i
llavors, en Jordi Hereu, com a
regidor de Mobilitat i Seguretat,
ja ens va desallotjar molt
violentament. El 30 de setembre
no esperava menys d’ell.

cartes

Envieu les vostres cartes per correu electrònic a
cartes@setmanaridirecta.info

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters (amb espais)

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Vacances
electorals

Aquesta vegada hem pensat
en positiu. Hem deixat de
banda els fòrums policials,

de periodistes poc imparcials o
de ciutadans amb ganes d’impo-
sar certes tendències pròpies de
l’extrema dreta. Aquesta vegada
hem volgut premiar l’enginy i, de
pas, començar a agafar forces pel
mes que ens espera carregat de
falses promeses, saturació polí-
tica a les notícies i repetició fins
a la sacietat de cinc cares en
especial. 

L’alternativa l’ofereix un nave-
gant que es dedica a manipular
els cartells electorals.
I Indymedia és l’espai enmig
d’aquest mar tecnològic on
podem passar unes vacances
electorals.

El sarcàstic protagonista ens
dóna la benvinguda d’aquesta
manera: “Com a membre de la
comissió que dirigeix la
campanya electoral de CiU-Artur
Mas, denuncio públicament la
manipulació que han sofert els
cartells de la campanya electoral
d’Artur Mas. Segons s’acaba de
saber, un grup de persones no
identificades haurien manipulat
amb tinta invisible a simple vista
els cartells electorals de CiU amb
missatges contraris a l’esperit
inicial. El cas està en mans poli-
cials i ben aviat les persones
responsables seran identificades.
Per veure la manipulació als
cartells s’han d’utilitzar unes ulle-
res de dos colors: un ull blau i
l’altre ull vermell —com les ulle-
res que serveixen per veure el
cinema en 3D— i aguantar la
respiració.” 

El responsable de la nostra
aportació en positiu a la secció
acaba amb un advertiment per a
navegants: “No cal dir que les
persones responsables també se
les hauran amb els nostres amics
russos. Amb CiU no es juga!”. Per
sort, encara queden partits per
“manipular” i per poder estar de
vacances electorals uns quants
dies més...

Navegant
per la xarxa
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La protesta per un habitatge digne
inunda els carrers de Barcelona

✑ Mariona Ortiz
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Milers de persones —
10.000 segons els orga-
nitzadors, 5.000 segons

la Guàrdia Urbana— van omplir
el centre de Barcelona dissabte
30 de setembre demanant un
habitatge digne.La manifestació,
convocada per l’Assemblea
Popular per un Habitatge Digne
amb el lema “No tindràs una casa
en la puta vida”, va sortir a 2/4 de
7 de la plaça Catalunya i va
començar un recorregut pel cen-
tre, animada per un camió amb
altaveus des d’on es llegien els
manifestos i s’escoltava música
durant el trajecte.

El recorregut preveia aturades
en punt estratègics per assenyalar
diferents responsables de l’espe-
culació immobiliària. Els manifes-
tants es van aturar davant diverses
oficines d’immobiliàries a la
Ronda Universitat cridant: “Què
passa? Per què no tenim casa?” i
davant l’antiga seu de La Vanguar-
dia al carrer Pelai, on van acusar
els mitjans de comunicació de
còmplices de l’especulació. Al
capdamunt de la Rambla, els con-
vocants van fer una crida a la vaga
de turisme, denunciant que Bar-

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 12
700 manifestants a Sabadell
contra la tortura i la impuni-
tat. La protesta es dóna des-
prés de la brutal pallissa de
dos policies a un jove

> Pàgina 11
La imputació de sedició i
danys a 13 treballadors de
l’Aeroport ha tornat la ten-
sió a l’equipament. Poden
haver noves mobilitzacions

> Pàgina 13
El 9 d’octubre se celebra la
Diada del País Valencià.
Enguany l’esquerra indepen-
dentista es manifestarà a
part de la Comissió oficial

BARCELONA // MANIFESTACIÓ DEL 30 DE SETEMBRE

celona s’està convertint en una
ciutat on no es pot viure, i es van
llegir unes proclames en català,
castellà, anglès i japonès dirigides
explícitament als turistes.

Envoltats contínuament d’un
desmesurat contingent policial
format per Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra, els manifestants
van seguir per la Via Laietana. Allà
es van asseure davant la seu de
Caixa Catalunya i van petar tot de
globus que simbolitzaven la bom-
bolla immobiliària. En arribar a la
plaça Sant Jaume, un suposat
Montilla en campanya electoral
va prometre als ciutadans l’amnis-
tia hipotecària, empresonar els
especuladors, expropiar els pisos
buits i, gràcies a l’augment de
finançament del nou Estatut, unes
bambes, prozac i tranquimacin
gratuíts per a tots els ciutadans
que busquin pis.

Després del discurs, i sense
perdre l’ambient festiu, els mani-
festants es van aturar davant la
Cambra de la Propietat, on van
dedicar als propietaris de pisos
una esquinçada massiva de revis-
tes d’immobiliàries. Van escenifi-
car que “feien baixar el totxo”
llençant una totxana de cartró
des d’un terrat, i van penjar un
cartell a l’edifici de Nuñez i Nava-

rro que posava “300.000 pisos
buits a Barcelona i província. 3
milions a Espanya”. Tot plegat,
amb un acurat repertori musical
on es va sentir des de “La casita de
papel”, a “Our House” de Madness
i una versió de “Benvinguts, pas-
seu, passeu” de Sisa davant de l’A-
juntament.

Cap a les 9, la manifestació va
tornar a la plaça Catalunya amb la
intenció de seguir la protesta. Es
van projectar diversos reportat-
ges sobre la situació de l’habitatge

i es van plantar una desena de
tendes en un racó, com a símbol
de la impossibilitat d’accedir a un
habitatge. Passada la mitjanit, la
Guàrdia Urbana va obligar els
acampats a treure-les i va causar
uns moments de tensió. Acabada
la intervenció policial, els treba-
lladors de Bcn Neta van acabar
d’esbandir la protesta amb les
mànegues a pressió.

A València es va convocar una
manifestació la mateixa tarda
amb el mateix lema, que es va
dedicar al CSO La Pilona, un cen-
tre social amb 10 anys d’història,
cremat el 13 d’agost passat. En
altres indrets de l’Estat espanyol,
com a Madrid, Saragossa, Sant
Sebastià i Logronyo també es van
convocar protestes per demanar
un habitatge digne.

Les pancartes
Malgrat la contundència de les
denúncies, l’ambient festiu i el toc
d’humor de tota la manifestació
quedava palès en les pancartes
casolanes, on es podia llegir des
de “Es ven pis de MERDA a preu
d’OR”, “Rebeldes sin casa” o “Vivo
con mis padres en un pisillo. Truji-
llo, ¿dónde está el truquillo?” fins
a “No teniu vergonya ni nosaltres
casa”, “Que no t’hipotequin la

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Dimarts 26 a la nit, la manifestació
contra el desallotjament del Centre

Social Okupat Autogestionat La Krispa
(Cornellà de Llobregat) sortia de la plaça
de la RENFE, tot i la presència policial que
en un primer moment ocupava l’espai.
Durant el decurs de la protesta s’anaven
fent pintades i enganxant cartells infor-
matius. Enmig del carrer Rubó i Ors, mitja
hora després de l’inici de la manifestació,
diverses dotacions d’antiavalots de la

Policia Nacional espanyola barraven el
pas de la capçalera i es començaven a si-
tuar pels laterals. Segons després, sense
provocació prèvia, carregaven amb les
porres contra la manifestació. Malgrat
això, el grup de manifestants va continuar
passant per La Krispa, semiderruïda, i van
finalitzar davant del centre social Tòxics,
on es va llegir un comunicat.

De la càrrega policial van resultar 25
persones ferides de diferent considera-
ció, algunes de les quals van requerir ser
traslladades a centres hospitalaris de la
comarca. 10 dels ferits tenen cops al

cap, d’altres a l’esquena, els braços i les
cames. D’entre les persones agredides,
n’hi ha que van rebre una gran quantitat
de cops, ja que eren agafats per la poli-
cia amb la intenció que no fugissin. N’hi
ha que pateixen mareigs, pèrdua de
memòria, problemes a l’oïda, dificultats
per caminar i immobilització d’algun
braç o del coll.  

De les persones ferides 21 han sol·lici-
tat informes mèdics. Aquests, juntament
amb altres proves, es presentarà aquesta
setmana una denúncia judicial contra
l’acció de la policia.

El toc d’humor
quedava palès en

les pancartes
casolanes, amb
lemes com “No

teniu vergonya ni
nosaltres casa” o

“es ven pis de
MERDA a preu

d’OR”

Acció per l’habitatge
✑ Agències

Dos joves es van encadenar el 26 de
setembre a les portes de l’Ajuntament

de València per reivindicar l’accés del jovent
a una vivenda digna. L’acció, organitzada pel
col·lectiu Maulets, va durar uns 40 minuts,
fins que agents de la policia local van aconse-
guir tallar les cadenes i identificar els joves.

En un comunicat, l’organització indepen-
dentista afirma que “el preu de les cases de
renda lliure ha augmentat un 10% en un any”,
el que provoca  que sigui “inaccessible la
compra per part de la majoria de les joves de
la nostra ciutat” i finalment recorda que
“València té 65.464 cases buides que no
estan sent utilitzades per ningú”.

25 persones ferides en la manifestació contra
el desallotjament del CSO La Krispa a Cornellà

vida” o “Quan s’acabi la paciència
començarà la contundència”.
Algunes parelles que anaven amb
criatures petites duien cartells
també fent al·lusió a la solució de
la ministra espanyola d’habitatge:
“La meva família no cap en un pis
de 30 metres quadrats”.

Jornada de debats i tallers
populars 
Malgrat el desallotjament de dis-
sabte a la nit, el diumenge van
seguir els actes que organitzava
l’Assemblea Popular per un Habi-
tatge Digne. Durant el matí va
estar funcionant un punt d’infor-
mació sobre el problema de l’ha-
bitatge i a la tarda es van realitzar
tres tallers simultanis: un sobre la
violència immobiliària i urbanísti-
ca, un altre sobre “formes de des-
obediència civil i autoorganitza-
ció” i un tercer sobre “mètodes
per subvertir la lògica perversa de
l’especulació”. Es van exposar les
conclusions i les propostes en una
assemblea plenària i es va parlar
de les properes mobilitzacions.
L’Assemblea va convocar els mani-
festants a les noves protestes que
s’organitzaran de cara al 15 d’octu-
bre, coincidint amb la cimera de
ministres d’habitatge europeus a
Barcelona. d

Eloy de MateoCarola Pagani Kiuba
Instantànies de la manifestació



directa núm. 20 / 4 d’octubre de 2006pàgina 10 així està el pati

Brutal agressió a un membre
del comitè de vaga
✑ Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ja són més de 200 dies de vaga
dels treballadors del Centre
Logístic de Mercadona a Sant

Sadurní d’Anoia. I el conflicte no
sembla que hagi d’acabar, sinó que
més aviat va empitjorant cada dia
que passa. A finals d’agost, l’em-
presa va intentar que els vaguistes
abandonessin voluntàriament la
protesta, oferint-los fins a 90.000
euros, a més de 300.000 pel sindi-
cat CNT, però aquests van rebut-
jar l’oferta.

A partir d’aquí les negocia-
cions s’han acabat i la CNT ha
redoblat les accions de denúncia,
amb concentracions gairebé dià-
ries a diferents punts de l’Estat
espanyol, una manifestació a
València (on hi ha la seu de la
companyia) el 17 de setembre i
piquets informatius al mateix cen-
tre logístic de Sant Sadurní. A
més, un canvi d’estratègia, en can-
viar la vaga indefinida per atura-
des parcials, de les 22 hores del
dijous a la mateixa hora del diven-
dres, ha aconseguit que altres tre-
balladors se sumin a la protesta.

HOSPITALET // LA VAGA DE MERCADONA

Conflicte cruent
Però per la resposta de l’empresa
sembla que, aquesta, no està dis-
posada a arribar a cap acord. Així,
el 27 de setembre van resultar
acomiadats dos membres del
comitè de vaga, després d’acusar-
los de falta molt greu “per fets
que ells no havien comès”, segons
denuncia un comunicat de la cen-
tral anarcosindicalista.

Però el fet més greu passà la
nit del 28 de setembre, quan cinc
persones van atacar i apallissar J.
C., membre del comitè de vaga,
quan sortia d’una bar proper al
seu domicili a l’Hospitalet de Llo-
bregat. Els cinc individus, que ell

Cinc individus
van atacar J. C.
fins a deixar-lo

inconscient
no coneixia, el van abordar,
segons la versió de l’agredit, pre-
guntant-li si “era de Mercadona” i,
a continuació, el van començar a
pegar fins a causar-li un trauma-
tisme cranial, contusions a l’espat-
lla i a la cara, pel que va precisar
varis punt de sutura. J. C. va que-
dar estès a terra inconscient, on
va perdre molta sang, fins que va
ser recollit per una ambulància,
presumiblement avisada per
algun veí. Tot i la gravetat de les
ferides, el treballador ja es troba a
casa i fora de perill.

A partir d’aquesta agressió, la
CNT ha demanat una reunió amb
la Delegació de Seguretat Ciuta-

dana de Barcelona de la Generali-
tat de Catalunya per “exigir que
investigui els fets i s’identifiqui i
processi els responsables”, així
com “protecció pels vaguistes i
les seves famílies”. També ha
recordat que “ja havia denunciat
en diverses ocasions les amenaces
telefòniques de les que han estat
objecte”.

La vaga més llarga
La que ha estat batejada pels seus
protagonistes com la “vaga més
llarga de la història de Catalunya”
es va declarar indefinida el 28 de
març, i des de llavors s’ha mantin-
gut a pesar de les pressions de

tota mena exercides per l’empre-
sa, encara que també és cert que
el nombre de vaguistes s’ha anat
reduint. Aquest conflicte va estar
motivat per la creació d’una sec-
ció sindical de la CNT al centre
logístic de Sant Sadurní, per tal de
reivindicar algunes millores en
seguretat i higiene, així com la
remuneració de la mitja hora de
descans per menjar. La resposta
de la direcció de l’empresa a la
creació del sindicat va ser l’aco-
miadament fulminant de tres
membres de la secció, el que va
generar un conflicte que, a dia d’a-
vui, encara no sembla que s’hagi
de resoldre. d

Seguiment massiu de la vaga de la construcció
BARCELONA // 27 MORTS I MÉS DE 20.000 FERITS EN EL QUE VA D’ANY PRECIPITEN LA PROTESTA

✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El sector de la construcció
continua sent el màxim
exponent de la sinistralitat

en el món laboral. A Catalunya, les
xifres parlen per elles mateixes i és
que, només entre els mesos de
gener i setembre de 2006, el
balanç és de 27 víctimes mortals i
més de 20.000 ferits de diversa
consideració. El nombre tan elevat
d’incidències en un curt espai de
temps, així com la gravetat d’al-
guns dels accidents que s’han pro-
duït, van precipitar una jornada de
vaga del sector (a la demarcació
de Barcelona) el passat divendres
29 de setembre. L’adhesió a la pro-
testa, convocada pels sindicats
CCOO i UGT, va ser massiva.

En absència d’una manifesta-
ció central, a primera hora del
matí un grup nombrós de treballa-

dors va sortir de la nova Ciutat
Judicial (ubicada a l’Hospitalet de
Llobregat) cap a diverses obres de
la ciutat, on van animar els treba-
lladors presents a secundar la pro-
testa. A les petites obres de la ciu-
tat es van instal·lar piquets
informatius. Pel que fa a les grans
obres de la capital —al districte
22@, la nova terminal de l’aero-
port, els treballs del tren de gran
velocitat o al metro— l’aturada va
ser total. En efecte, l’índex de
seguiment de la protesta a la ciu-
tat de Barcelona s’apropa al 90%,
no així a les altres comarques de la
demarcació, on es parla d’un  75%.

Les reivindicacions dels con-
vocants són clares. En primer lloc,
el compliment de la Llei de pre-
venció de riscos laborals, en una
al·lusió clara al paper de la justícia
en l’aplicació del codi penal als
empresaris del sector, a l’actitud
negligent de molts d’ells respecte

la seguretat a les obres i a la precà-
ria situació contractual dels treba-
lladors. El mateix divendres, Joan
Coscubiela, secretari general de

CCOO, afirmava al respecte que
“cal conèixer els noms d’aquests
empresaris, que no són tots, però
que provoquen el 90% dels acci-
dents laborals d’aquest país”. A
més, va reivindicar la figura dels
delegats territorials (els encarre-
gats d’executar les inspeccions a
les obres) com a element bàsic per
a la seguretat laboral en el sector. 

La subcontractació, que es
manté com a pràctica habitual de
molts empresaris de la construc-
ció, era també objecte de protes-
ta per part dels sindicats, que en
demanen la desaparició. El model
de la subcontractació, un instru-
ment empresarial per abaratir
costos, fomenta indirectament la
manca de seguretat perquè es tra-
dueix en la pauperització de les
condicions laborals —horaris in-
humans, irregularitats contrac-
tuals— i en la presència a les
obres de personal no qualificat,

dos fets que converteixen els tre-
balladors en víctimes fàcils dalt
de les bastides.

Una tercera reivindicació va
ser la demanda  d’avançar l’edat
de jubilació als 60 anys, entenent
que els treballadors de la cons-
trucció pateixen un desgast físic
al llarg de la vida laboral superior
a la mitjana.

Homenatge als treballadors
morts
Dos dies abans de la vaga, dime-
cres 27, un homenatge recordava
la mort de cinc treballadors el
passat mes de juliol, després de
quedar atrapats en caure’ls a sobre
el mur de contenció de l’obra en la
que treballaven, al carrer Almogà-
vers de Barcelona. Les investiga-
cions posteriors al sinistre van evi-
denciar que l’empresa no complia
l’esmentada Llei de prevenció de
riscos laborals.

El compliment
de la Llei de
prevenció de

riscos laborals,
principal

demanda de
treballadors i

sindicats

J.C. va haver
de ser
hospitalitzat
després de
la pallissa
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PRAT DE LLOBREGAT // REPRESSIÓ A UNA PROTESTA OBRERA

Calma tensa a l’aeroport
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Compàs d’espera a l’Aero-
port del Prat. Els 62 expe-
dients anunciats in extre-

mis podrien fer vessar el got i
desenvocar en noves mobilitza-
cions. De moment, però, viuen
enmig d’una calma tensa. Els tre-
balladors del handling (servei de
terra d’Ibèria) de l’Aeroport del
Prat podrien posar en marxa una
nova campanya de protestes,
però l’anunci de la companyia
d’informar-los sobre els expe-
dients oberts la setmana vinent,
ha donat una treva al conflicte.

El motiu de tot plegat és que
aquesta setmana s’ha fet públic
que l’empresa ha obert 62 expe-
dients a treballadors per la vaga
que el passat 28 de juliol va atu-
rar, totalment, l’aeroport de Bar-
celona. I ho ha fet el dia 59 dels
60 que legalment té per fer-ho.
Una actuació que representants
del personal de terra d’Ibèria han
qualificat de “joc brut”

A més, s’ha concretat que la
Guàrdia Civil imputa els delictes
de sedició i danys a 13 persones
que van participar a la protesta.
La policia argumenta que les ha
identificades gràcies a les càme-

res de seguretat d’Aena (l’ens ges-
tor dels aeroports) que han enre-
gistrat com provoquen destros-
ses. En aquest sentit, fonts
sindicals del handling d’Ibèria
assenyalen que “les acusacions
de la Guàrdia Civil i l’empresa no
tenen massa sentit. Hi ha perso-
nes acusades per la policia que
no han estat expedientades, és a
dir, no les poden acomiadar però
sí que poden anar a la presó”.
Entre els 62 treballadors expe-
dientats n’hi ha d’afiliats a tots els
sindicats, però no hi ha cap dele-
gat d’UGT ni de CCOO. Per això
les mateixes fonts reflexionen en
veu alta: “si pensem bé, diríem
que Ibèria vol reconciliar-se amb
els sindicats majoritaris per arri-
bar a un pacte. Si pensem mala-
ment, ja han pactat”. 

Tot i això, la propera setma-
na, Ibèria s’ha compromès a reu-
nir-se amb representants del per-
sonal de terra per parlar sobre els

expedients que s’han obert. En un
termini de 15 dies està previst
que el personal afectat faci una
trobada informativa en la que es
podrien decidir noves mobilitza-
cions o bé arribar a un acord amb
l’empresa.

El futur laboral
A tot això, una part important
del personal de terra d’Ibèria a
l’Aeroport del Prat, està pendent
de les negociacions de la com-
panyia aeroportuària amb Globa-
lia. Les dues empreses van decidir
arribar a un acord després que
Ibèria perdés el concurs per ope-
rar el handling a l’aeroport de
Barcelona. 

Segons expliquen fonts sin-
dicals, sembla que les converses
per concretar com organitzen el
treball i els torns de l’anomena-
da Unió Temporal d’Empreses
(UTE) van per bon camí. De fet
s’espera que la setmana entrant
es pugui anunciar que s’ha arri-
bat a un pacte i que Airnostrum
podria incloure’s en el paquet.
Els responsables sindicals consi-
deren que d’aquesta manera es
podria recol·locar el 85 per cent
de la plantilla del servei de terra
d’Ibèria.

62 persones
del handling

d’Ibèria
han estat

expedientades
per la vaga

del passat 28
de juliol

BARCELONA // VAGA AL GRUP GODÓ

La proposta de l’empresa no convenç
els tallers de ‘La Vanguardia’
✑ L. A.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

S’han reunit dues vegades
en set dies, però no ha
servit per arribar a cap

acord. La plantilla dels tallers de
La Vanguardia, ara subrogada a
l’empresa d’arts gràfiques CRE-A,
ha aconseguit mantenir un parell
de trobades amb els responsa-
bles del Grup Godó en l’última
setmana en les quals diuen haver
comprovat “que, de moment,
només hi ha bones paraules”.
Aquesta és, si més no, la sensació
que té el comitè de vaga de CRE-
A, després d’un mes de mobilitza-
cions i de veure com els respon-
sables del diari l’imprimeixen a

altres rotatives, una acció que
consideren il·legal. 

Fins ara, al personal que fa l’a-
turada, li ha costat força aconse-
guir que l’empresa posi per escrit

les noves propostes i, és ara, quan
finalment ho han aconseguit, que
veuen que no estan d’acord. Com
a mínim a grans trets. Així, el full
de ruta que fa La Vanguardia
passa per arribar a un “marc de
negociació que permeti mantenir
algunes de les condicions labo-
rals aconseguides fins ara o fer un
conveni propi per a CRE-A amb
compensacions en cas d’acomia-
daments o reestructuracions”
entre altres mesures. La plantilla
de tallers, però, considera que no
poden acceptar una proposta
que “deixa ben clar que la subro-
gació ja no té marxa enrere, que
no es mantindrà el conveni de La
Vanguardia i que no detalla la
possibilitat que les dues empre-

ses —el diari i la d’arts gràfiques—
mantinguin algun tipus de vincle
a través dels comitès”.

Mentrestant, les 240 perso-
nes afectades per la subrogació ja
han convocat un nou calendari
d’aturades per al mes d’octubre
que es farien divendres i dissabte
de cada setmana. A més, la vaga
també es faria el dia 31 per afec-
tar l’edició de l’1 de novembre,
quan se celebren les eleccions
catalanes. 

D’altra banda, el personal
dels tallers ha denunciat davant
l’autoritat laboral que La Van-
guardia envia a imprimir el diari a
d’altres rotatives “vulnerant així
el dret a vaga”. S’espera que d’aquí
uns dies coneguin el veredicte.

Les noves
vagues seran

cada divendres i
dissabte

d’octubre 

El 85 per cent
de la plantilla

podria ser
recol·locada si

l’empresa pacta
amb Globalia
i Airnostrum
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Edu Bayer

Denuncien TMB
pels contractes
amb Sarbus
✑ L. A.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ja van denunciar-ho l’any pas-
sat i aquest ho han tornat a fer
perquè diuen que els fets s’han

repetit. Els treballadors d’autobu-
sos de Barcelona asseguren que
Transports Metropolitans (TMB)
ha venut a Sarbus (Martí Renom
S.A.) una flota de 20 autobusos
per 100 euros. Els mateixos vehi-
cles que després han utilitzat per
fer el servei de llançadora de les
obres de la línia 5 del metro per
584.000 euros. 

El personal d’autobusos no
entén “per què s’ha elegit sense
que hi hagi un concurs públic” i
assenyalen que els documents del
contracte especifiquen que “la
Unió Temporal d’Empreses (UTE)
encarregada de les obres, té inte-
rès per contractar llançadores, i
Sarbus està en disposició de
donar el servei amb els seus pro-
pis mitjans personals i materials”. 

D’altra banda, les mateixes
fonts recorden que els autobusos
que Sarbus utilitza després s’envien
a Cuba i Santo Domingo “en una
acció de solidaritat quan durant un
mes no se’ls ha fet manteniment”.

Compromís trencat
Des del sindicat CGT denuncien
que TMB ha trencat l’acord al que
van arribar l’any passat després
que la contractació de Sarbus
generés protestes. Diuen que van
arrencar el compromís que el ser-
vei de llançadora es faria amb el
personal de TMB, però es fa amb
conductors de l’empresa privada.

Qui és qui
Els responsables sindicals d’auto-
busos de la CGT tenen molt clar
que aquesta operació de venda i
contractació posterior no és
casual. Expliquen que l’any 2002,
“l’Ajuntament de Lleida va vendre
l’empresa municipal Autobusos
de Lleida a Martí Renom S.A.
Curiosament, Josep Maria Sato-
rres, l’actual director d’Autobusos
de TMB, va ocupar el mateix
càrrec a la capital del Segrià”. 

TMB s’explica
La versió que explica un portaveu
de premsa de TMB és força dife-
rent. Assegura que “la prioritat és
donar sempre el servei alternatiu
amb els recursos propis, però que
el volum d’obres que hi ha ara per
ara, no ho permet i hem de recó-
rrer a altres empreses”. També
detalla que TMB no és l’adminis-
tració com a tal, sinó una empresa
i, per tant, no “estem obligats a fer
un concurs públic com a tal,
sobretot si es tracta d’un servei
temporal”. Finalment, el mateix
portaveu assegura que “venem els
autobusos perquè potser l’empre-
sa que fa les llançadores no en té
prou, però es tracta de vehicles
que estan en reserva per anar a
altres països subdesenvolupats i
s’aprofita el temps que triguen en
fer-se els papers per donar-los
més ús. A més, puc assegurar que,
en contra del que diuen, estan en
perfecte estat de manteniment”. 

BARCELONA // LABORAL
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BARCELONA // SOLIDARITAT AMB ELS ANARQUISTES PRESOS

Proper judici
per l’Operació
Estany
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

La Plataforma Aturem la Gue-
rra de les comarques gironi-
nes ha iniciat una campanya

de sensibilització i mobilitzacions
per donar suport als sis imputats
en la coneguda com a “Operació
Estany”. Des de 2003, quan es van
produir les primeres detencions,
nombroses persones i institucions
han manifestat el seu suport i
s’han mobilitzat per demanar l’ab-
solució dels detinguts, davant l’ab-
sència de proves que els inculpin.
Segons la Plataforma, ara que l’Au-
diència Nacional finalment ha
fixat la data del judici per als dies
30 i 31 d’octubre és el moment de
sortir al carrer i exigir no només
l’absolució dels acusats i que no es
produeixin extradicions a Algèria,
sinó també “la depuració dels res-
ponsables polítics i policials que
han maquinat i executat el llarg
malson de l’Operació Estany”.

En la roda de premsa de pre-
sentació de la campanya, l’advo-
cat de tres dels acusats, Sebastià
Salellas, va explicar que en les
proves presentades per l’acusació
hi ha nombrosos errors i mancan-
ces, fet que ell atribueix a què
com que no hi ha hagut fets delic-
tius, tampoc hi pot haver proves.
Per tant, l’advocat es mostra con-
fiat que els acusats han de sortir
en llibertat, acabant així amb la
dura situació que han hagut de
viure com a presos polítics.
Segons Salellas, se’ls ha perseguit
per ser “àrabs, musulmans i alge-
rians”, i pel fet d’haver marxat d’Al-
gèria per motius polítics. 

Pel que fa a l’extradició a
Algèria de Youb Saoudi, que ja ha
exhaurit tots els recursos i podria
ser executada pel govern de Zapa-
tero, Salellas va explicar que un
recent informe d’Amnistia Inter-
nacional denuncia la greu situació
de les presons d’aquest país.

Testimonis de pes
En el judici, per acreditar el suport
social i polític a la causa, s’ha
demanat que hi compareguin com
a testimonis nombrosos polítics,
com Joan Herrera, Àlex Sáez, Lluís
Postigo, Joan Puigcercós, Camil Ros
o Joan Puig, entre d’altres, i  perso-
nalitats com Josep Maria Terrica-
bras o Salvador Marquès que han
tingut, en aquest temps, relació
amb els acusats. També intervin-
dran els químics de la Universitat
de Girona que van fer un dictamen
on posaven en qüestió l’informe
de l’FBI segons el qual a partir del
detergent que es trobà a casa dels
encausats es podien fabricar armes
químiques. Com a acte central de
la campanya es farà una manifesta-
ció el dia 28 d’octubre a les 7 del
vespre que sortirà del Pont de
Pedra de Girona.

S’exigeix la
depuració dels
responsables

polítics i policials

GIRONA // INMIGRACIÓ

✑ Anna Pérez
/sabadell@setmanaridirecta.info/

Pau R., veí de Sabadell és
detingut la matinada del 30
de novembre per la Policia

Nacional espanyola a la porta de
casa seva i passa 12 hores detingut.
A comissaria és víctima de diver-
ses pallisses i humiliacions per
part d’agents d’aquest cos

Segons fonts properes a la víc-
tima, consultades per DIRECTA, els
fets s’iniciaren al voltant de les
dues de la matinada al carrer
Montserrat de Sabadell, quan un
militant nazi provocà aldarulls
davant d’un habitatge okupat,
conegut com a Cantunada, que ja
havia estat atacada en altres cops
per grups feixistes. Pau R, que era a
la casa en aquells moments, sortí

al carrer en sentir soroll i, en veure
moltes dotacions policials, s’apro-
pà als agents demanant-los infor-
mació sobre el que estava suc-
ceint. Immediatament, aquests li
demanaren que s’identifiqués.
Quan Pau en demanà els motius
fou llançat a terra a terra, apallis-
sat i emmanillat de mans i peus. El
llançaren dins del vehicle policial i
marxaren a gran velocitat cap a la
Comissaria de la Gran Via. Segons
Marta G., veïna del carrer Montse-
rrat, “tot i la presència d’alguns
veïns que es col·locaren davant
del cotxe per demanar explica-
cions, aquest arrencà sense mira-

ments. Van posar en perill la nos-
tra integritat física”. Tots els testi-
monis destaquen que el desplega-
ment policial fou considerable:
fins a vuit entre cotxes policials de
paisà, furgonetes de la Brigada
d’Intervenció Ràpida de la Policia
Municipal, i altres dotacions
d’ambdós cossos,  que arribaren en
menys de cinc minuts.

Per la seva banda, el pres-
sumpte agressor fou traslladat a
la Comissaria de la Policia Muni-
cipal i en sortí en 20 minuts, on
s’encarà novament amb familiars
i amics del detingut.

Dins de Comissaria de la Poli-
cia, Pau R. fou insultat per parlar
català i colpejat per demanar la
identificació als agents. Segons el
seu germà, “quan insistí en dema-
nar un habeas corpus per la irre-
gularitat de la detenció, el feren
despullar-se i augmenta notable-
ment l’agressivitat dels agents.” 

A les 9 del matí de dissabte, ja

en dependències judicials, se l’a-
cusà d’agredir dos agents, amb
petició fiscal pels delictes de
resistència, desobediència i
atemptat a l’autoritat. Abans de
deixar-lo anar el tornaren a baixar

a les cel·les i el colpejaren de nou
aprofitant un angle cec de les
càmeres de seguretat. Quan sortí
finalment, a les 14 hores, mostrava
clars símptomes de maltracta-
ments físics i psicològics.

Resposta al carrer
La manifestació de resposta con-
vocada per familiars i amics de l’a-
gredit es desenvolupà sense inci-

dents el diumenge 1 d’octubre i
aplegà unes 700 persones. Els
convocants, segons el comunicat
llegit al final del recorregut, exi-
geixen l’anul·lació immediata del
procés, el posicionament públic
de l’Ajuntament i que aquest es
personi com a acusació particular
en la querella contra l’actuació
policial. S’exigeix també “l’expul-
sió del cos dels agents que han
participat en les tortures, la dimis-
sió del Delegat del Govern a Cata-
lunya, en tant que responsable
polític i que es donin explicacions
a tots nivells sobre la connivència
entre policia i el nazi que va pro-
vocar els aldarulls, així com la fi
de la impunitat amb què actuen
tots els cossos repressius.”

Aquests fets coincideixen
amb les jornades en record dels
fets del bar Bemba, quan 11 perso-
nes foren detingudes i maltracta-
des per ordre de dos regidors de
Sabadell presents a l’operació. d

L’agressor,
d’ideologia nazi,
va sortir al cap
de 20 minuts de
la comissaria de
la policia local

Un jove és detingut i apallissat a Sabadell

Un jove català es troba pres a Xile
arran d’un nou ‘muntatge policial’ 

VALLÈS OCCIDENTAL // REPRESSIO POLICIAL

✑ Roger Costa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Miquel Balaguer, català de
24 anys, fou detingut el
dimarts 26 de setembre a

Santiago de Xile juntament amb
cinc joves xilens, tres nois i dues
noies. En Miquel, periodista de l’e-
missora lliure Radio Linea IV, es
trobava a Xile recollint informació
per al seu programa. La detenció es
produí arran d’una ordre judicial
de llançament i registre d’una casa
okupada al centre de la capital,
per tal de desactivar cèl·lules anar-
quistes. El 30, els detinguts  ingres-
saren a presó en espera de judici,
que s’ha de celebrar en un termini
mínim de tres mesos. Les acusa-
cions són tinença de còctels molo-
tov i ‘material subversiu’ (textos
anarquistes) i associació il·lícita.

Els moviments socials xilens
denuncien que tot és un “muntat-

ge policial” orquestrat pel Minis-
teri d’Interior, presidit per Belisa-
rio Velasco, dins la via criminalit-
zadora amb que les autoritats
volen solucionar el clima de con-
flictivitat social que viu el país.

Criminalització per aturar la
conflictivitat social
Des d’inicis de setembre coincidei-
xen les mobilitzaciones del sector

de la salut per millores salarials;
del funcionariat que exigeix el
compliment de les promeses elec-
torals de la presidenta Michelle
Bachelet; i les del professorat i
estudiants contra de la Llei d’Or-
denament  Educatiu. A això cal
sumar les mobilitzacions de l’11 de
setembre en memòria del cop
d’Estat del general Pinochet el
1973, en les que es van produir
enfrontaments amb la policia i el
llençament d’un còctel molotov a
la Casa de la Moneda (Palau del
Govern).

La culminació de les mobilitza-
cions era l’aturada social convoca-
da pel dia 26, amb grans marxes a la
capital. El mateix 26 al matí, la poli-
cia entrava a la casa okupada i asse-
gurava haver trobat materials “pre-
sumptament” per a fabricar còctels
molotov, que “presumptament”
havien d’utilitzar-se en les marxes i
que, “també presumptament”, te-

nien gravacions dels aldarulls ante-
riors on sortien alguns dels detin-
guts. La premsa titula “Escorcolla-
da fàbrica de bombes molotov” o
“Jardí infantil funcionava just al
costat de la Casa de les Bombes”.
L’objectiu final seria desmobilitzar
i, si cal, reprimir amb la força les
marxes socials del dia.

Solidaritat des de Santiago
a Barcelona
La Plataforma per la Llibertat dels
Presos Polítics del 26-S emeté un
comunicat de premsa refusant la
versió policial, exigint l’allibera-
ment dels detinguts i denunciant
la “criminalització dels ideals
anarquistes”. A Barcelona també
s’ha organitzat un comitè de
suport que va convocar una con-
centració davant el consolat xilè,
dijous 28, on van assistir mig cen-
tenar de persones i que anuncia
properes mobilitzacions.

L’objectiu és
construir una

excusa per
desmobilitzar i, si
cal, reprimir amb

tota la força

d d

Pau R. després de ser agredit David Datzira

700 persones es
manifestaren en
solidaritat amb

el detingut
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LA PLANA // DEFENSA EL TERRITORI

Greenpeace
dóna suport a
la lluita contra
els transgènics
a Catalunya
✑ Directa Terres de Ponent
/ponent@setmanaridirecta.info/

Del 25 de setembre al 8 d’oc-
tubre, l’Unitat de Delictes
Transgènics de Greenpea-

ce està de gira per les zones amb
més cultius d’aquests a l’Estat
espanyol. La gira va començar a
Manresa i acabarà a Albacete,
passant per Aragó.

A Lleida van realitzar una roda
de premsa el 27 de setembre,
durant la Fira de Sant Miquel, que
reuneix el sector agrícola, conjun-
tament amb l’Assemblea Pagesa i
la Plataforma Transgènics Fora!.

Allí es va denunciar la situació
dels cultius transgènics. Greenpe-
ace va donar suport als dos casos
de repressió que ha patit aquest
moviment a Catalunya. Es tracta
d’Albert Ferré i d’en Josep Pàmies. 

El primer acusat per unes
declaracions als mitjans de comu-
nicació sobre la sega d’un camp
de blat transgènic el 3 de juliol de
2004 a Gimenells (Segrià), i serà
jutjat el 19 d’octubre a Lleida.

En Josep està acusat de “des-
acatament a l’autoritat” i lesions a
un guàrdia civil durant una protes-
ta a la Subdelegació de Govern de
Lleida. Durant la roda de premsa
afirmà que “la repressió no atura-
rà la nostra lluita”, i va criticar el
descontrol dels governs de torn
cap a les empreses de llavors
transgèniques que estan “conta-
minant els nostres camps”.

També es va recordar el Tribu-
nal Popular contra el panís trans-
gènic, el 15 d’octubre a Barcelona i
una concentració al Campus d’A-
grònoms de Lleida, el 17.

✑ Helena Olcina i Amigo
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Després de cinc mesos de
setge, el 28 de setembre
de 1238, el rei àrab de

València, Zayyan ibn Mardanix, va
signar la rendició de la ciutat de
Balansiya a Jaume I amb la condi-
ció de disposar de cinc dies per a
que tothom pogués eixir lliure-
ment. Diu la tradició que Zayyan
va ser l’últim en fer-ho el 8 d’oc-
tubre, i que l’endemà, el rei Jaume
i el seu seguici feren l’entrada
solemne a la ciutat. 

Quasi vuit segles després es
prepara la Diada del País Valencià
amb tot un seguit d’actes i mani-

festacions arreu de les comar-
ques valencianes. A la ciutat de
València, la tradicional Processó
Cívica del matí continua mono-
politzada per moviments d’extre-
ma dreta regionalista, coneguts
com a “blavers”, per això, la
Comissió 9 d’Octubre i l’esquerra
independentista celebren una
manifestació alternativa a la ves-
prada. Com cada any, el Corre-
llengua arribarà a València aquest
mateix dia. 

L’esquerra independentista
“Malgrat que els orígens culturals
del País València estan marcats
per un acte tan poc encomiable
com és la conquesta i posterior
expulsió del món àrab, no és
menys cert que són aquestes les
arrels de la nostra catalanitat”
apunta un membre de Maulets
l’Horta. “És per això, que cada any
eixim al carrer a defensar els nos-
tres drets com a poble”.

Tot i que la convocatòria és la
mateixa, tant Endavant com Mau-
lets estan d’acord en que “exis-
teix una diferència fonamental
entre la Comissió 9 d’Octubre i
l’esquerra independentista”.
Segons aquests últims, “la Comis-
sió està formada per partits i sin-

dicats que defensen exclusiva-
ment la vessant cultural, nosal-
tres pensem que també cal fer
una defensa social, política i eco-
nòmica”, a més, “moltes de les
organitzacions de la Comissió
son còmplices directament o
indirecta de la crisi identitària
que es viu actualment al País
Valencià”.

Tant Endavant com Maulets
coincideixen en afirmar que “uti-

litzaran el 9 d’Octubre per a
fomentar el pacte entre el Bloc i
Esquerra Unida” i que ells “no
comparteixen eixos termes”.

El lema escollit per Endavant
i CAJEI és “Amb la unitat popular
cap a la independència i el socia-
lisme”. Molt semblant és el de
Maulets, “Els Països Catalans
units cap a la llibertat”, que a més,
remarcarà la problemàtica de
l’habitatge.

“la Comissió
està formada

per entitats que
defensen 

exclusivament
la vessant 

cultural”

Manifestació independentista al
marge de la Comissió 9 d’Octubre

Castelló es manifesta
contra els abocadors

PAÍS VALENCIÀ // CELEBRACIÓ DE LA DIADA

✑ Jacobo Salvador
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Dissabte 30 de setembre a
Castelló de la Plana, les Pla-
taformes contra els aboca-

dors de Residus Tòxics i Perillosos
(RTP) de les Coves i la Salzadella i
la de Fanzara van convocar una
manifestació contra els abocadors
de RTP, on la gent del nord i inte-
rior de Castelló va acudir massiva-
ment, segons fonts de l’organitza-
ció van participar 6.000 persones,
segons la policia local 4.000.

La problemàtica que ha creat
l’increment desmesurat de la pro-
ducció de RTP al País Valencià ha
propiciat que empreses privades
hagin vist un gran negoci en el
tractament i emmagatzenament
d’eixos residus. Açò a portat que
tres empreses privades en conni-
vència amb els equips de govern
de tres pobles de l’interior de Cas-
telló, siguin el destí de dues plan-
tes de tractament i els seus res-
pectius abocadors de RTP.
Aquests pobles són la Salzadella,
les Coves de Vinromà i Fanzara,
que es troben en un radi de 50 km.

Poble a poble
La Salzadella, poble que perte-
neix al Baix Maestrat, a 60 Km al
nord de Castelló de la Plana, té
900 habitants. El projecte con-
templa una planta de tractament
de residus i un abocador que
ocuparan un total de 925.000
m2, on es tractaran 90.000

tones/any de residus industrials,
25.000 t/a de residus estabilit-
zats i 35.000 t/a de RTP. La curio-
sitat del projecte és que este
abocador anirà situat en unes
terres arrendades a la cunyada
de l’alcalde, que rebrà 50.000
euros a l’any, durant 20 anys.

Les Coves de Vinromà, situat a
la Plana Alta a 45 km de la capital
comarcal i a sols 15 de La Salzade-
lla, 1.900 habitants. El projecte
contempla un polígon mediam-
biental de 631.434 m2, on està pre-
vist que s’instal·len les empreses
de tractament i a 7 Km un aboca-
dor de RTP de 225.761 m2 en una
capacitat de 5.000.000 de tones
ha omplir en uns 15 anys.

Fanzara, situat al Baix Millars
amb 300 habitants. El projecte
contempla la construcció d’una
planta i abocador de RTP que ocu-
parien 258.338 m2; l’abocador tin-
drà una cabuda d’un milió de
tones d’estos residus. Esta
instal·lació es pretén situar en un
paratge incomparable com és la
porta del Parc Natural de la Serra
Espadà, es col·locarà exactament
en la Zona d’Amortida del Parc.

La curiositat de tots estos pro-
jectes és que se situen lluny del
casc urbà del poble que els vol i
prop de les poblacions veïnes. I el
més trist és que els tres abocadors
aniran damunt  dels aquïfers més
importants de la província de Cas-
telló, fet corroborat per les plata-
formes en tècnics de contrastat
prestigi.

Al llarg de les diverses èpo-
ques, el 9 d’octubre s’ha

anat celebrant amb major o
menor continuïtat, i el seu signi-
ficat ha basculat entre religiós i
patriòtic (degut a la incipient
castellanització política) segons
el interessos del poder local. 

El 1915 va ser el primer any
amb un marcat aire catalanista
amb el primer Aplec del Puig i la
manifestació convocada per
Joventut Valencianista. La Dic-
tadura de Primo de Rivera pro-
hibí aquesta mena de manifesta-
cions nacionalistes, però amb
l’arribada de la II República ser-
viria per a demanar l’Estatut

d’Autonomia. La celebració del
setè centenari el 1938, en plena
Guerra Ccivil, va ser un acte de
reafirmació republicana i d’es-
querres, pel que l’any següent el
nou ajuntament franquista va
celebrar-lo novament amb un
discurs que comparava Jaume I
amb Franco. 

El 9 d’octubre de 1977 el Ple-
nari de parlamentaris va procla-
mar aquesta data Diada Nacional
del País Valencià, celebrant-se a
partir de llavors a tot el país. Per
la vesprada es va celebrar a
València la major manifestació
de la seua història, sota el lema
“Ara, volem l’Estatut”. 

LLEIDA // ECOLOGISME

d

d

Cercavila contra
la bandera
espanyola
✑ Directa Terres de Ponent
/ponent@setmanaridirecta.info/

Durant les festes de tardor de
la ciutat, el 30 de setembre,

l’Assemblea de Joves de Lleida
(AJLL) va fer una cercavila per pro-
testar per la presència de la ban-
dera “de l’Estat veí”. 

Gairebé un centenar de per-
sones van recórrer la Rambla d’A-
ragó i el carrer Major fins a la
plaça Sant Francesc. Es van des-
penjar pancartes, van pintar
murals reivindicatius i, al final, es
va cremar una bandera espanyola.

Segons membres de l’AJLL, la
Paeria va retirar totes les banderes
espanyoles que es trobaven en el
recorregut de la cercavila.

LLEIDA // ANTIFEIXISME

BARCELONA // SOLIDARITAT

Manifestació contra les
agressions al Líban

Unes 1.500 persones es van manifestar el primer diumenge d’oc-
tubre en solidaritat amb els pobles del Líban, Palestina i Iraq,

convocades per la Plataforma Aturem la Guerra. Una part dels
manifestants també s’oposava a l’enviament de “cascos blaus”
espanyols a la zona.

L’organització
internacional

està de gira per
l’Estat espanyol

Història de la Diada

Edu Bayer
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Malabab
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El Certamen Malababa de Contrapublicitat és una iniciativa que sorgeix de l’Observatori de Resistències i Subcultures,
Consume Hasta Morir, Ecologistas en Acción i d’un grup de dissenyadors gràfics, activistes i periodistes. El primer

número de la revista Malababa recull un anàlisi del panorama contrapublicitari, i el segon, l’aposta de futur amb els
treballs seleccionats en aquest certamen.

WWW.MALABABA.ORG
> L’exposició s’ha fet aquest cap de setmana al local de Traficantes de sueños, a Madrid.

ba
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‘Un partit residual que juga al
bridge a la Cambra de Comerç’
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Hem escoltat en mil i una
ocasions que el Partit
Popular de Catalunya (PPC)

és una força política residual, que
s’han convertit en marginals. Res
més lluny de la realitat. Què farien
la resta de partits polítics amb
representació parlamentària sen-
se els regals dialèctics, les rellisca-
des innocents o les propostes
políticament incorrectes que Jo-
sep Piqué i la seva camarilla pre-
senten a la opinió pública setmana
rere setmana? El PPC, de fet, és la
força política central del debat
parlamentari i mediàtic. Els socia-
listes del carrer Nicaragua centren
les seves campanyes en el PP:
“Que arriba la dreta, vigileu amb
les cavernes, el monstre de l’Ace-
bes, etc...”. Això sí, una mena de
lemes que no sentireu utilitzar
tant als capitans Corbacho, Bustos
o Zaragoza. Ells sempre saben que
Piqué controla els fils dels diners
empresarials que no acaba en
mans de CiU. Una Convergència i
Unió que de Majèstic en Majèstic
sempre acabarà agafant-se ben

fort del PPC, no pas a les reunions
o negociacions del Parlament de
Catalunya, sinó a les trobades dis-
cretes a camps de golf de Sant
Cugat, durant els sopars del Barce-
lona Meeting Point (Saló Interna-
cional de les Immobiliàries) o a les
partides de bridge de la sala de
jocs de la Cambra de Comerç. I és
que durant l’època universitària a
Esade tots jugaven al mateix
equip. Mentrestant, l’equip “con-
trari” jugava als carrers de París
buscant no se sap ben bé què sota
les llambordes dels bulevards
barrejats entre delinqüents dels
suburbis de la capital de la llum. 

Tornem a casa nostra i veurem
que a aquest joc d’estrategues
també hi juguen ERC i ICV-EUiA.

La regla de tres és ben senzilla: el
nombre de vots serà proporcional
a la quantitat de vegades que ano-
menin la paraula PP durant la cam-
panya electoral. I així, el PP el tro-
bem a la sopa. Però dins les files
populars tampoc són tan idiotes
com podria semblar. Ja saben que
està prou bé anar fent de bufó
mentre  al final controlin les
direccions de grans empreses i
bancs, que, aquestes, no les vota
ningú i per tant no cal anar a les
eleccions cada quatre anys. Però
al marge d’haver deixat les prime-
res files polítiques per “progressar
professionalment” des d’Endesa
fins a Ibusa, han de mantenir les
formes. Presentar candidats, fer
campanya, escenificar la batalla a
mítings i debats televisats, i fins i
tot fer veure que seran la compar-
sa d’Artur Mas si aquest governa
en coalició després de l’1 de
novembre. 

L’última adquisició ha estat
Montse Nebrera. Josep Piqué la va
situar a les tertúlies d’en Cuní per

fer un bon rodatge, des d’on va
defensar les coses més coherents
i assenyades (seny, seny, seny...).
Nebrera va arribar a criticar la
invasió d’Iraq patrocinada per
José María Aznar. La imatge d’una
dissident amb ànsies de poder fins
i tot dóna vots dins del mateix Par-
tit Popular. I és que parlem d’una
militància que havia arribat a
defensar l’assalt militar de Bag-
dad, passar a dir en pocs mesos
que això són temes del passat,
mentre seguien les centenars de
morts a Bakuba, Ramadi, Mosul o
Nasiriya. Una mica d’esquizofrè-
nia no va gens malament per aca-
bar de finiquitar les poques neu-
rones encara amb vida intel·ligent. 

Un partit a la banqueta
I paral·lelament a tot això, en
Francesc de Carreras, company
de tertúlies de la Nebrera, s’in-
venta, amb una mica de frivoli-
tat boadeliana tot s’ha de dir, el
nou partit de la ciutadania. De
fet es diu que es van repartir el

destí polític a sorts. I que fins i
tot feien juguesques sobre qui
treuria més vots! És ben sorpre-
nent que un grupuscle sense
representació parlamentàriai
totu just acabat de neixer tingui
presència a tots els diaris, amb
titulars de portada reservats a El
Mundo, Antena 3 o la COPE. Però
de fet, segueixen viatjant al
mateix vaixell des que eren l’e-
quip d’Esade. Es barallaran en el
camp electoral, però després ho
acabaran de lligar tot en el camp
empresarial, a les juntes d’accio-
nistes i als consells d’administra-
ció. A tots aquells llocs on les
càmeres de televisió no hi són
presents i on no existeix la video-
vigilància. Indrets on sempre hi
serà present la figura del convi-
dat de pedra. Aquell home gris,
panxut i pacient que espera que
finalitzi el sopar per poder engo-
lir les engrunes de sobre les esto-
valles. Que no parla, que no
crida, que no diu res. Que es diu
Joaquim, que es diu Nadal. d

Eleccions al Parlament de Catalunya 2006
Espai gratuït d’informació electoral. Aquesta setmana la segona de les radiografies dels partits polítics i candidats que es presenten a les

properes eleccions de l’1 de novembre. L’ordre és de menor a major representació parlamentària: ICV-EUIA, PPC, ERC, PSC-CC i CIU

JOSEP PIQUÉ //  PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PPC)

Personatges

ALEJO VIDAL-QUADRAS. Van
decidir llençar-lo per la
borda. A Maragall no li agra-
dava, a Pujol tampoc. Però
principalment no li agradava
a Fornesa. Massa clar, massa
sincer. No era útil per a la
estabilitat institucional de
l’oasi català. El podrien haver
enviat als Balcans on s’hauria
barrejat amb personatges
més afins, com Karadzic, Mla-
dic o Milosevic. 

ENRIC LACALLE. Un dia va
decidir canviar l’estratègia i
seguir els camins marcats
per tots els grans mamuts de
la política feudal tot anant a
la conquesta d’un castell.
Del de Montjuïc en aquest
cas. Des d’allí presideix i con-
trola el Meeting Point. En
altres paraules, controla les
polítiques urbanístiques de
Barcelona, que es diu ràpid.

DANIEL SIRERA. El cadell
més jovenet. Sempre el més
viu i avantatjat. Circula com
a llop afamat pels passadis-
sos plens de carn fresca del
Parlament de Catalunya. Les
millors promeses de les files
populars han estat ensinis-
trades i moldejades pel sen-
yor que remena les cireres.
La majoria però van desca-
rrilar, no van arribar a la
gran pantalla.

Pa
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Ja saben que
està prou bé
anar fent de
bufó mentre, 

de fet,
controlen les
direccions de

grans empreses
i bancs
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Punts de venda

Presentacions
i parades

6 d’octubre, 20 h Barbera del Vallés (Ateneu de Barberà)
(suspesa el dia 15 de setembre) 
6 d’octubre, 19 h Sants (Cotxeres de Sants)
Parada a l’acte en solidaritat amb les lluites a Mèxic, Abajo a la izquierda
14 d’octubre, 12 h Sant Feliu de Llobregat (Festes Alternatives)

Si voleu organitzar una presentació del projecte al vostre
barri o vila us podeu posar en contacte amb nosaltres a:
internacional@setmanaridirecta.info o trucant per telèfon.

Subscripcions

L
a subscripció és la manera més efectiva per poder
llegir DIRECTA setmanalment i també per donar el teu
suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60
euros, amb la teva subscripció el setmanari guanya en
qualitat i presència al territori. Un cop hagis omplert

la butlleta ens la pots fer arribar a: 
c/Juan Ramón Jiménez 22, 08902, Hospitalet de Llobregat. 
També pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari:
www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

D
egut al retard del lliurament de les subscripcions, que depén de Correus,
també podeu passar a buscar el setmanari per qualsevol dels punts de venda,
sense cap mena de recàrrec. Només ens heu de trucar o enviar un correu a
subscripcio@setmanaridirecta.info. Per a proposar-nos un nou punt de venda
us podeu adreçar a distribucio@setmanaridirecta.info o per telèfon i mirarem

de fer-ho possible.

-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Cerdanya <cerdanya@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>
-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info> 
-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info>   
-Osona <osona@setmanaridirecta.info> 
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i
Noguera) <terresponent@setmanaridirecta.info> 
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info> 

Corresponsalies

BALAGUER
CSO Les Vies Noguera Ribagorçana, 2
BARCELONA
Gàbia de Paper Marià Cubí, 26  
Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
La Torna Sant Pere Màrtir, 37
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Cat Guinardó Plaça Guinardó, 13
Quiosc Manu Nàpols-Roselló
El Maské Comte d’Urgell, 256
Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
Trèvol Antonio Ricardos, 14
Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Rocaguinarda Xiprer, 13
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
Quiosc Canuda Rambles
Quiosc Colom Rambles

Quiosc Santa Mònica Rambles
Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA UAB  
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CALDES DE MONTBUI
Llibreria Ginesta Plaça Moreu, 12
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRANOLLERS
LLibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57  

El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122 
LA PALMA DE CERVELLÓ
Papereria La Xaropa Santa Maria, 5
LES FRANQUESES
El Cabàs Ribes, 121 i a www.elcabas.com
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat P. Mare de Déu de Montserrat
Bar Gaudim Avinguda del Carrilet, 64
La República Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26  
Llibreria Robafaves Nou, 9
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
Galatea Llibres Jesús, 5-7

RIBES DEL GARRAF
Can Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLLET
Llibreria Caraboc Rambla S. Esteve, 17, local B
SABADELL
CSO Calamarsa Convent ,102-104 
SANT CELONI
Els 4 Gats Sant Josep, 64-66 
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
CSO La ImpremtaSant Llorenç, 33
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
Ronda Ronda de Camprodon, 3 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

ATENCIÓ, SUBSCRIPTORES

Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
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✑ Sílvia Moya
/Palestina/

El setembre a Palestina ha
estat carregat de tensió, des-
prés d’un estiu marcat per la

guerra amb el Líban i la incursió a
Gaza, que encara continua. Les
detencions, els assassinats i les
incursions per part de l’Exercit de
Defensa d’Israel (IDF, sigles en
anglès) s’han multiplicat durant
aquest estiu a Cisjordània. Un bon
exemple és el cas de la gran ope-
ració militar que es va portar a
terme a la ciutat de Nablús a mit-
jans de juliol on van participar
tancs, jeeps, bulldozers i helicòp-
ters, i on durant dies l’IDF va bom-
bardejar el que quedava de la
Muqata, la seu del Govern palestí,
en va detenir tot els cossos de
seguretat (més de 150 persones) i
en va assassinar a sis.

I les agressions mai acaben
Però el “retorn al curs” no ha atu-
rat la violència, que continua amb
la mateixa intensitat. Cada dia
arriben noves notícies com aques-
tes, només a tall d’exemple.
Dimarts 12, un jove de 14 anys va
morir assassinat a la plaça Manger,
davant de l’església de la Nativi-
tat, a Betlem, quan més de 20
jeeps israelians i vehicles blindats
van entrar a la ciutat i van disparar
gas, bombes de so, boles de goma
i munició. El jove va morir i va
haver vuit ferits. L’objectiu era la
detenció d’un membre de Fatah, a
qui van demolir la casa.

A Hebron, l’IDF va entrar a
cases de palestins a la Ciutat Vella
dimecres 14 de setembre detenint
tots els homes de més de 14 anys.
Les cases estan properes a la
Tomba dels Patriarques (on hi ha
una mesquita i una sinagoga) i els

pàgina 18 roda el món
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PALESTINA // CONTINUA MARCADA PER LA VIOLÈNCIA I LA ‘DESAPARICIÓ’ MEDIÀTICA

Després de l’estiu...

soldats van al·legar que tots els
palestins que viuen a la Ciutat
Vella són una amenaça per a la
seguretat dels colons israelians.
Desenes de persones van ser
detingudes.

Des de principis de setembre
l’IDF ha col·locat quinze noves
barreres només als districtes de
Jenin i Tulkarem, que tanquen i
aïllen diferents poblacions de la
resta del territori o de les terres
de cultiu. Marda és un dels casos.
Es tracta  d’una aldea propera a
Salfit just a sota del gran assenta-
ment israelià d’Ariel. Aquesta
setmana ha estat envaïda dos
cops per l’IDF. Les incursions han
estat nocturnes i els soldats han
fotografiat  els interiors de les
cases i els seus habitants sense
detenir ningú.

Retardada la posada en lli-
bertat dels polítics palestins
L’acusació militar d’Israel va pre-
sentar recurs dijous 14 de setem-
bre contra la decisió del jutge
d’Ofer d’alliberar els 18 parla-
mentaris i ministres palestins
detinguts des d’inicis de l’estiu,
entre ells el portaveu parlamen-
tari, Aziz Adwaik, i el secretari de
Gabinet, Mahmoud Ar Ramahi. El
jutge havia decidit deixar-los en
llibertat amb fiança, amb multes
de 4.550 euros cada un, el
dimarts anterior.

L’advocada del Ministeri
palestí d’Afers dels Presoners, Shi-
reen Issawi, va avisar, llavors, que
el sol fet de presentar un recurs
allargaria automàticament la
detenció dels polítics, notícia que
es va confirmar el dilluns 18. Des
de llavors, el jutge encara no ha
decidit si acceptarà o no el recurs
i si els polítics seran alliberats o la
detenció s’allargarà.

Vaga del sector públic per la
falta de salaris
El bloqueig internacional al Go-
vern palestí, escollit democràti-
cament el gener d’aquest any, està
comportant una crisi econòmica
important. Després de sis mesos
sense cobrar, el sector públic va
convocar una vaga general que va
aturar escoles i hospitals. Més de
165.000 persones hi van partici-
par, el que va generar diferents
enfrontaments entre aquells que
donaven suport a la vaga i els que
no, com el que es va viure a un
poble proper a Nablus, que va
acabar amb un nen de 12 anys a
l’hospital. 

Davant de situacions com
aquestes la Xarxa d’Organitza-
cions No Governamentals Palesti-
nes (PNGO, sigles en anglès), crea-
da el 1993 i que agrupa un total de
92 organitzacions, ha emès el
següent comunicat on es declaren
“compromesos amb la vaga gene-

ral del funcionariat,”, però alerten
que s’asseguraran que “ningú farà
servir aquesta lluita amb fins polí-
tics, que poden acabar amb les
demandes de la vaga, per una
banda, i posar en perill la pau
interna a Palestina, per l’altra”,
doncs “la principal raó d’aquest
deteriorament és la política d’Is-
rael de bloqueig i privació”.

Finalment, afirmaven que “els
responsables d’aquest deteriora-
ment a nivell humanitari, d’educa-
ció i de sanitat són les corporacions
internacionals que bloquegen al
poble palestí, liderats pels Estats
Units”.

Les xifres
parlen

El Centre Palestí pels Drets
Humans ha recollit en el seu
informe per l’estiu 2006 les
següents dades:

263 Palestins assassinats entre
el 25 de maig I el 13 de setem-
bre, inclosos 51 nens.

983 ferits, inclosos 277 nens.

El 80% dels casos es donen en
invasions de l’exèrcit d’Israel o
com a resultat d’atacs aeris.

253 míssils aire-terra van ser
disparats des d’avions militars
F16, la majoria dirigits a objec-
tius civils.

Els edificis dels ministeris d’In-
terior, d’Afers Exteriors I d’E-
conomia, a més de l’oficina del
Primer Ministre, han estat des-
truïdes.

La central d’energia de Gaza,
que produeix el 45% del total
de l’energia necessària i bom-
beja l’aigua potable, va ser un
dels objectius destruïts.

Segons l’informe que cada
mes elabora el Departament de
Negociacions de l’Organització
per a l’Alliberament de Palestina
(OAP):

Només durant el mes d’agost,
220 persones han estat arres-
tades, 61 cases destruïdes, 15
cases ocupades pels soldats
com a punts militars, més de
500 oliveres desarrelades i
2.293 hectàrees de terra con-
fiscades per a la creació d’as-
sentaments i la construcció
del mur.

Des de setembre de 2000,
data en que es va iniciar la
segona Intifada o Intifada d’Al
Aqsa: 4.418 palestins assassi-
nats (826 nens, 144 malalts
intentant creuar algun dels
checkpoints, 471 objectius d’o-
peracions militars, 59 assassi-
nats per colons israelians, 10
periodistes); 37.430 van ser
ferits (7.550 amb alguna parà-
lisi); més de 50.000 han estat
detinguts (10.100 encara retin-
guts a les presons israelianes,
entre ells 335 infants).

el jutge encara
no ha decidit si
acceptarà o no
el recurs i si els

polítics palestins
seran alliberats

o la detenció
s’allargarà.
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Saragossa // Expo 2008

>> Un comunicat anònim, difós per Ràdio Topo, va reivin-
dicar el segrest de Fluvi, la mascota de l’Expo 2008 que s’ha
de celebrar a Saragossa. L’acció es va realitzar a l’stand que la
mascota té a la plaça España de la ciutat i va ser en protesta
per la tala d’arbres a Ranillas, dels que es va exigir la “devolu-
ció amb vida”, entre altres reivindicacions.

Brasil // Eleccions

>> Lula ha guanyat les eleccions brasilenyes, però queda
obligat a acudir a una segona volta al treure menys del 50%.
La notícia més sonada ha estat, però, els resultats dels candid-
tas a l’esquerra del PT: Heloisa Helena, que ha tret un 6,85%
dels vots i Cristovam Buarque, amb un 2,65. Ara queda veure
com s’articula una possible oposició d’esquerres.

/internacional@setmanaridirecta.info/

“la principal
raó del 

deteriorament
social és 
la política 
d’Israel de 
bloqueig i 
privació”

Xarxa d’Enllaç amb Palestina

Ferran QuevedoXarxa d’Enllaç amb Palestina

Ramallah al maig de 2006 (a dalt a l’esquerra i a baix) i Palestina a 2005
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✑ Jordi Panyella
/Barcelona/

Des del passat 18 de setem-
bre, l’argentí Julio López,
de 76 anys, es troba des-

aparegut. Es dóna la situació que
ha estat un dels testimonis princi-
pals al judici que s’ha fet a Miguel
Osvaldo Etchecolatz, qui fou
director d’Investigacions de la
Policia Provincial de Buenos Aires
durant els anys de la dictadura
militar, entre 1976 i 1983.

Grups de drets humans i
moviments populars argentins es
van manifestar el dia 27 per recla-
mar l’aparició en vida de Julio
López, primer “desaparegut” des
de la fi de la dictadura. Aquesta
desaparició ha estat valorada pels
moviments populars com una
represàlia dels poders fàctics que
encara segueixen operant a l’Ar-
gentina. En unes declaracions a
Indymedia Argentina, Nilda Eloy,
de l’Associació d’Exdetinguts Des-
apareguts, va considerar que és un
senyal de cara als judicis que tin-
dran la resta de genocides: “és una

ARGENTINA // DESAPARICIÓ D’UN TESTIMONI ESSENCIAL EN UN JUDICI CONTRA ELS MILITARS

✑ Redacció Directa
/Barcelona/

El malestar entre les plantilles
de les fàbriques de cotxes
s’estén arreu de l’Estat espan-

yol. Encara que si durant els
darrers mesos han estat els cen-
tres de Seat a Catalunya les que
han focalitzat el conflicte, sembla
que aquest podria passar a Peugeot
Citroën. De moment, el 25 de
setembre, el sindicat CGT ja va
convocar aturades d’una hora, a
cada un dels torns, al centre que la
multinacional francesa té a la
localitat madrilenya de Villaverde.
Les aturades, que van ser seguides
per centenars de treballadors, van
ser convocades contra “els aco-
miadaments i la repressió”, que
segons la central llibertària s’han
donat a l’empresa.

La concentració, realitzada a
les mateixes portes de la fàbrica va
rebre el suport de delegats sindi-
cals d’altres empreses de la Coor-

dinadora de l’Auto de CGT, que
agrupa els comitès d’empreses
com Ford, Renault, Volkswagen o
Iveco, per tal de visualitzar el que
es veu com un problema comú a
tot el sector. Però sembla que això
no ha fet més que començar i, de
moment, Peugeot Citroën ja ha
anunciat que un miler de contrac-
tes temporals que acaben a l’octu-
bre no es renovaran.

Tensions a Galícia
Però on la situació comença a ser
més calenta és a la planta que
l’empresa automobilística té a
Vigo. Allí, segons ha declarat la
Central Intersindical Gallega
(CIG), “els treballadors de la plan-
ta despertaven atònits, el 28 de
setembre, davant les informacions
que (...) anunciaven un retall de
10.000 llocs de treball a tot Euro-
pa”. Segons la companyia, el “70%
d’aquest reajustament ja està rea-
litzat” i, segons els seus portaveus
a l’Estat espanyol, “en cap cas

afectaria la fàbrica gallega”, encara
que sí la madrilenya, on es supri-
miria el torn de nit. Aquesta rees-
tructuració seria deguda a la crisi
que travessa el sector i a la pèrdua
de quota de mercat de la compan-
yia arreu d’Europa.

Segons Miguel Malvido, secre-
tari general de la Federació del
Metall de CIG, “considerem tran-
quil·litzadora la informació pro-
porcionada per Peugeot Citroën”,
encara que han criticat el fet d’avi-

sar els mitjans de comunicació
abans que al Comitè d’Empresa, i
el fet que es condicioni els llocs
de treball a l’èxit en el mercat del
C4 Picasso.

El cas de Vigo s’ha de tenir en
especial consideració per la capaci-
tat de mobilització que han demos-
trat els treballadors del metall de la
ciutat. El passat mes de maig diver-
ses jornades de vaga, seguides de
manera massiva,  van paralitzar la
potent indústria metal·lúrgica
gallega per exigir millores en el
conveni. Les manifestacions de
protesta van reunir milers de treba-
lladors i van incloure forts enfron-
taments amb la policia. 

Llavors, tot i que es van aconse-
guir una bona part de les deman-
des, molta gent es va quedar amb la
sensació que s’hagués pogut conti-
nuar la lluita i millorar-la encara
més. És per això que des de dife-
rents sectors es preveu una forta
resposta en cas que es vulguin fer
efectius els acomiadaments.

Un sector “volàtil”
Tot i que les vendes de cotxes a
l’Estat espanyol aconsegueixen
xifres rècord mes rere mes, el sec-
tor no para de generar notícies d’a-
comiadaments. Segons algunes
fonts, aquests no serien, en realitat
retallades de plantilla, sinó substi-
tucions de personal fix i amb con-
tractes “molt bons i salaris alts”
per nous operaris “precaris i amb
sous més baixos”, en un sector que
ja ha aplicat la doble escala salarial
en quasi totes les empreses.

Des d’una altra perspectiva, el
missatge que llancen els directius
de les empreses en els mitjans de
comunicació és que aquest és “un
sector volàtil”, on la demanda pot
variar molt en molt poc temps i
que, perquè les fàbriques a l’Estat
espanyol “siguin competitives”, les
seves plantilles “s’hauran d’acostu-
mar a molta més flexibilitat”.
Recentment, un alt directiu de
Nissan xifrava aquesta flexibilitat
en “un 20% de la plantilla”.

Mala maror al sector de l’automoció
ESTAT ESPANYOL // LLUITES OBRERES

forma de dir-nos ‘hi som, podem’,
una forma de mirar d’espantar-
nos. A nosaltres ens va costar
molt treballar la por, però crec
que molts de nosaltres hem acon-
seguit que la por ens deixi de
paralitzar i que sigui un motor, lla-
vors, com més ens punxin, més
anirem cap endavant”.

Primera condemna al genocidi
Etchecolatz ha estat condemnat a
reclusió perpètua just un dia des-
prés de la desaparició de Julio
López. Textualment, la condemna
recau en la seva responsabilitat en
“delictes de lesa humanitat en el
marc d’un genocidi”. És la primera
vegada que es reconeix jurídica-
ment aquesta figura en el text
resolutiu d’una sentència. D’a-
questa manera, s’ha marcat un
precedent molt important de
cara a totes les causes per crims
de la dictadura. 

Suport des de Barcelona
A Barcelona, diverses organitza-
cions van convocar una concen-
tració davant del Consolat Argen-
tí. Diego Arcos, del Casal Argentí
de Barcelona, explicava que “la
gran conclusió que hem de treure
de tot això és que a l’Argentina hi
ha un límit. La gent de l’Argentina
no accepta més impunitat, no
accepta més terrorisme. Davant
d’una situació com aquesta, la
gent surt al carrer, deixa de banda
totes les seves diferències, i arra-

cona el Govern. Això ha deixat el
règim nu davant de la realitat que
això no és una democràcia”.

Davant la possibilitat que
aquest segrest generi por entre
els testimonis dels més de 2.000

judicis pendents per crims durant
la dictadura militar, Arcos mani-
festava que “la reacció ha estat
totalment la contrària. Els qui
estan arraconats són ells. Fins i tot
la dreta, que reclamava mà dura,

ha hagut de plegar-se i acceptar
que no es poden permetre aques-
tes situacions”.

Ara sols queda saber si és al
president, Néstor Kirchner, qui li
estrarà la por. d

d

“La gent de
l’Argentina no
accepta més
impunitat” 

El drama de les desaparicions continua amb la democràcia

L’anunci de
Peugeot Citroën

de retallar
10.000 llocs
de treball ha
causat molt

malestar
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Periodista enxampat

Evangelina
no és
activista...

L’argentina Evangelina
Carrozzo es va fer famo-
sa internacionalment el

dia en que va aparèixer en bikini
davant dels mandataris euro-
peus i llatinoamericans –reunits
en una cimera– mostrant una
pancarta de Greenpeace on es
denunciava la construcció de
dues plantes d’una indústria pa-
perera en un petit poble d’Uru-
guai.  Després d’aquesta inter-
venció estel·lar, Evangelina ha
deixat de ser una “coneguda
balladora de samba” al seu país
per convertir-se, segons la revis-
ta Interviu, en “l’activista més
explosiva de Greenpeace”. En un
to menys sexista però, en defini-
tiva, igualment esbiaixat, s’han
pronunciat diversos mitjans in-
ternacionals, tant diaris com
revistes, que l’han entronat com
a activista exemplar i compro-
mesa quan, realment, ens consta
que no és així.

Les ganes que alguns tenen de
fabricar símbols per a un món d’i-
cones efímeres i realitats simples
–però que donen bons rèdits eco-
nòmics– s’han tornat a posar de
manifest. Una actitud que curio-
sament es manifesta amb més
força si del que es tracta és de fri-
volitzar sobre actituds crítiques i
organitzacions amb fins reivindi-
catius.

El problema és que aquesta
noia no era activista de l’organit-
zació ecologista abans de prota-
gonitzar aquesta acció, i malgrat
les repercussions que això pugui
tenir en la seva vida a posteriori,
queda clar que segueix estant
desvinculada de la militància a
Greenpeace. Almenys així ho afir-
ma el seu germà Rubén quan
reconeix que l’acció a la cimera
era cosa de l’organització, i que
Evangelina simplement va acce-
dir a col·laborar després d’haver
estat seleccionada per la seva
aparença física.

L’oposició i altres entitats valencianistes fa temps que criti-
quen l’ús partidista de RTVV (Radio Televisió Valenciana) per
part del govern del PP, l’exemple més recent del qual va ser la

no inclusió en els informatius de la presentació del 4art Congrés d’Es-
cola Valenciana. Per això, més de quaranta col·lectius es varen con-
centrar el passat divendres 29 de setembre per a reclamar transpa-
rència informativa. L’acte, convocat davant del centre de producció
de la RTVV a Burjassot, va servir per  demanar que la informació sobre
les eleccions sigui plural i transparent. A la concentració van interve-
nir representants polítics i d’entitats cíviques i culturals, i a més, es va

projectar un documental de deu minuts de durada sobre la censura a
RTVV. El vicepresident del Consell d’Administració de l’ens, José Igna-
cio Pastor (PSPV) havia afirmat prèviament a la manifestació que
aquesta serviria per a demanar que la ràdio i la televisió pública del
País Valencià emetin tot el debat de la moció de censura del Pla con-
tra el Govern de Camps. Alguns dels col·lectius  presents a la manifes-
tació van ser Acció Cultural del País Valencià, Valencians pel Canvi,
Col·lectiu Ovidi Montllor, els sindicats UGT, CCOO, STEP i CGT  i la
Unió de Consumidors.

(Informació parcialment extreta de Vilaweb)

Seleccionar una imatge també és interpretar

Quan en una redacció es pensa en la fotografia idònia per acompanyar un article no
només es fa en base a criteris estètics. Sigui intencionadament o no, darrera de l’elec-
ció d’una imatge hi ha una càrrega interpretativa que remet a la intencionalitat explí-

cita o implícita de l’article. Aquesta màxima no només val per a articles més interpretatius
(reportatges, cròniques...) sinó també per textos merament informatius com la notícia. Això
que pot semblar una obvietat no ho és tant si es té en compte que, sovint, la lectura de la
premsa es fa “en diagonal”.

És a dir, una fullejada ràpida sobre la notícia amb la qual es reté bàsicament –i amb sort–
el titular i la imatge que l’acompanya. Per això els editors gràfics saben de la importància d’es-
collir una bona imatge en un sentit qualitatiu però també interpretatiu. Valgui la imatge que
acompanya aquest text com a exemple. La fotografia mostra dos individus “emmanillats” i
retinguts a la ciutat d’Oaxaca (Mèxic). La imatge va ser col·locada en un article d’El País que
explicava la intenció del Govern mexicà d’intervenir per la força en aquest estat de Mèxic, on
des de fa mesos s’hi viu un gran “conflicte social”. Per tant, sembla que la imatge hagi estat
escollida per “avalar” la intenció del Govern mexicà. Com? Emfatitzant la idea de “desgovern
i descontrol” que plana sobre l’article per tal de desprestigiar la revolta de la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra el seu governador.

Darío Silva va patir un greu accident de trànsit a conseqüència
del qual se li va haver de practicar l’amputació d’una de les
dues extremitats inferiors. En un altre punt del planeta, el

mateix dia i a la mateixa hora, un individu –al que anomenarem
Anton– es precipitava a terra des del segon pis de l’obra en la qual tre-
ballava. Resultat: amputació d’una de les dues extremitats inferiors.

Així doncs, heus aquí dos casos molt similars, i malgrat tot,  els sepa-
ren diferències remarcables. Darío Silva és un jugador de futbol, una
estrella al seu país i un home prou conegut a l’Estat espanyol on va pas-
sar per diversos clubs de la primera divisió. La notícia de la seva desgrà-
cia personal va transcendir als mitjans espanyols i catalans. Vàrem
conèixer els detalls de l’accident, la commoció de la seva família, i vam

ser informats de la seva curta biografia personal, sobretot com a futbo-
lista; la professió que mai més exercirà. Anton és manobre, un autèntic
desconegut al seu país i probablement també al seu poble. La seva des-
gràcia personal no va transcendir enlloc; potser es va ocultar. No vàrem
conèixer els detalls del seu “accident”, ni les causes, ni tampoc vam saber
res dels responsables del mateix. Ell, com Darío, no exercirà més la seva
professió. Algú dirà que aquesta analogia és demagògica i falaç, i afegi-
rà que Darío Silva és un personatge públic i per això ara coneixem la seva
desgràcia. Evidentment. Però alguns haurem de respondre que, si són
aquests els personatges públics que hem de plorar,  és que alguna cosa
està fallant als mitjans de comunicació “social”. Alguna cosa que ens està
fent sensibles a certes realitats, i immunes a d’altres. 

Manifestació contra la censura a la CVRT

La cama de Darío Silva

Freqüències de ràdios lliures o populars de Catalunya
Ràdio Bronka 104.5FM (Barcelona), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), 

Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona), Ràdio Klara 104.4FM (València)

La Jornada és un rotatiu mexicà prou rellevant en aquest país. Un diari que aborda els conflictes
socials des d’una sensibilitat esquerranista, i que actualment està qüestionant la netedat de les
recents eleccions posicionant-se a favor del candidat suposadament derrotat Andrés Manuel

López Obrador. En un editorial recent, La Jornada alerta dels perills d’exercir la violència estatal sobre
Oaxaca per acabar amb el moviment revolucionari que des de fa mesos actua de Govern paral·lel en
aquest Estat mexicà. La direcció del mitjà l’assumeix una dona: Carmen Lira Saade. Un fet impensable
avui en dia en la premsa espanyola...

L’altra informació

‘La Jornada’

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com
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El Casal Popular El Trabuc va
néixer a Sant Hilari Sacalm,
municipi de les Guilleries, ara

fa tres anys com a resposta a la
manca d’espais pels joves amb
inquietuds i amb ganes de realitzar
activitats en el poble. El Trabuc vol
ser un espai cultural i de país amb
la finalitat d’intentar aviar els
altres joves i habitants de la zona. 

En un primer moment, els
membres del casal, uns 70, van
haver de concentrar els esforços
en arreglar i organitzar l’espai.
Una vegada assolit l’objectiu de
tenir barra, taules, murals..., van
fer un pot econòmic inicial com a
socis i van iniciar les activitats. Les
propostes dutes a terme des del
Trabuc són moltes i variades.
Podem trobar-hi des de dinars
populars per dates singulars (cal-
çotades, arrossades...) a activitats
pel Correllengua. També s’orga-
nitzen xerrades, passis de vídeo,
recollides de brossa, autobusos

per acudir a manifestacions o a
partits de futbol de la selecció
catalana... A més, un dels actes
més simbòlics, és el d’anar a pen-
jar l’estelada cada 11 de setembre
al pic de Sant Miquel de les For-
migues, el més alt de les Guille-
ries. Ara bé, sens dubte, l’acte més

important cada any és la festivitat
de Sant Joan, que coincideix amb
l’aniversari del casal i de la colla
de diables del poble; aquest dia
s’organitzen moltes activitats per
tot el poble que acostumen a
concloure amb un espectacle
pirotècnic i un concert.

L’espai físic del Trabuc també
serveix com a punt de trobada per
entitats de la zona. Així, Salvem
les Guilleries o la colla de diables
Guillables hi acostumen a fer les
seves reunions. En el local també
s’hi ha fet alguna assemblea de
l’Associació en Contra la Línia de
Molta Alta Tensió (MAT) o de
Maulets. 

Pel que fa a temes més orga-
nitzatius, tot i no tenir un horari
fix, el casal és obert cada dia des
de mitja tarda fins a les 11 de la nit.
El Trabuc té una organització

horitzontal i, com a tal, cada set-
mana es reuneix una assemblea
encarregada de tirar-lo endavant.

La Festa Major Alternativa en
contra l’especulació
Per la Festa Major, el passat mes
d’agost, una assemblea de joves
impulsada des del Casal van voler,
després de tres anys de demanar-
ho, participar activament de la

festa. Un cop més, l’Ajuntament es
va saltar la promesa feta mesos
enrere i no ho va permetre. Com ja
va informar el setmanari DIRECTA

en números anteriors, la situació
va derivar en una barraca alterna-
tiva muntada per l’assemblea de
joves que va ser tot un èxit. Un
dels aspectes més criticats pels
joves durant la Festa va ser l’espe-
culació que està patint aquest
municipi de La Selva. Així, els joves
es van fer una samarreta de colla
de Festa Major en què es podia
veure el joc del Monopoly amb els
carrers, immobiliàries i bancs de la
població i, enmig de tots ells, l’al-
calde amb un sac ple de diners.
Aquest fet va ofendre l’equip
municipal que va segrestar durant
tres setmanes la carpa muntada
pel jovent.

Joan Serra ‘Serrallonga’ torna
apel·lant a la lluita col·lectiva 
El cap de setmana del 22 i 23 de
setembre es va organitzar amb la
col·laboració del Casal, la festivi-
tat en record al bandoler Joan
Serra, àlies Serrallonga. Durant el
cap de setmana es van celebrar
múltiples activitats i es va repartir
un manifest escrit pel propi ban-

doler en què exposa el seu punt de
vista sobre la societat actual.
Serrallonga apel·la al sentiment
col·lectiu per fer front a les man-
cances actuals i a la individualitza-
ció de la societat. En l’escrit, el
famós bandoler demana als seus
veïns de les Guilleries que lluitin
per defensar la terra i que no per-
metin més ciment, asfalt o línies
de molt alta tensió. A més, assegu-
ra que el seu esperit acompanyarà
tots aquells que actuïn en defensa
del poble i de les Guilleries.  

Finalment, cal esmentar que el
Casal Popular El Trabuc s’ha con-
vertit en un espai important dins
les comarques gironines i ha
demostrat que espais com el seu
són necessaris. 

El podeu trobar a la Carretera
d’Arbúcies número16, Sant Hilari
Sacalm (La Selva).
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✑ Enric Borràs Abelló
/espais@setmanaridirecta.info/

Segur que gairebé tothom
encara recorda aquella can-
çoneta ridícula i enganxosa

que es va escampar ràpidament
per la xarxa anomenada “Amo a
Laura”. Qui no la recordi, encara la
pot escoltar a la web NoMi-
resMTV .com. La va fer l’agència de
publicitat Tiempo BBDO i formava
part d’una estratègia de màrque-
ting viral a través d’internet: van
fer una pàgina aparentment serio-
sa que parlava malament del canal
MTV amb uns arguments tan ridí-
culs que aviat es va escampar per
internet. Durant uns dies, tothom
en parlava. Doncs aquest és el
mateix mètode que l’agència ha
fet servir per publicitar la cam-
panya “Levántate contra la pobre-

za”. Aquesta vegada però, el màr-
queting viral se’ls ha escapat de les
mans: A través del bloc levanta-
tezp.blogspot.com, els creatius de
l’agència es van inventar un supo-
sat grup d’activistes anomenat “4
gatos” que, inspirats en l’artista
Banksy, suposadament van robar
la butaca de Rodríguez Zapatero
al Congrés espanyol. 

Tot plegat, però, era fals; men-
tida. En teoria, era per promocio-
nar una acció reivindicativa en
contra de la fam al món i per
reclamar el compliment dels
Objectius del Mil·leni(www.un.org
/milleniumgoals) que s’ha de fer
el 15 i el 16 d’octubre (sinexcu-
sas2015 .org/ levantate.htm). S’a-
nomena “Aixeca’t contra la pobre-
sa” i pretén que el màxim de gent
possible de tot el món s’aixequi
aquests dies i faci accions reivindi-

catives per exigir als països mem-
bres de les Nacions Unides que
compleixin els Objectius del
Mil·leni per eradicar la pobresa al
món. I això és el que deien que
volien de Zapatero: que es quedés
dret. En teoria, era una manera de
fer pública la campanya… però
se’ls n’ha anat de les mans. L’agèn-
cia publicitària no s’esperava el
ressò de tot plegat i és que d’un
bon principi van aconseguir fer
creure a molta gent que quatre
activistes havien aconseguit
entrar al Congrés de nit per robar
la butaca del president espanyol:
el vídeo el van veure més de qua-
ranta mil persones en dos dies.

El cas però, és que si bé el
vídeo era un muntatge, algunes
escenes sí que es van gravar al
Congrés amb l’ajuda d’un funcio-
nari que ha estat expedientat a

causa de tot plegat. 
Ara caldrà veure les conse-

qüències legals de la campanya,
que sembla que l’agència no va
saber preveure. Però, a més, tot
plegat deixa unes quantes pregun-
tes a l’aire. Per exemple, quants
diners ha pagat la suposada ONG
per aquesta campanya? Qui finan-
ça aquest grup i d’on ha sortit?
Sigui com sigui, alguns activistes
dels que lluiten de veritat, sense
muntatges, es pregunten com pot
ser que agències de publicitat els
imitin i falsegin sense cap mena
d’escrúpol, les mateixes agències
que fan campanyes per empreses
multimilionàries. Com es pot llui-
tar contra la pobresa dilapidant
diners en propaganda d’aquesta
mena?

Espais a la xarxa

La mateixa
agència de
publicitat que
va fer la
campanya
d’MTV “Amo a
Laura” fa veure
que roba la
butaca del
president
espanyol al
Congrés per fer
publicitat a una
ONG

Es reivindica la
figura del

bandoler Joan
Serra

“Serrallonga”

El Trabuc ressona amb força a les Guilleries
El Casal popular de Sant Hilari, un espai reivindicatiu al cor de les Guilleries

Casal El Trabuc
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cia, l’ocupació és la instigadora
d’aquesta, i segons Franscisco
Esteban, l’estratègia nord-ameri-
cana “divideix i venceràs”, es dedi-
ca a promoure els enfrontaments
entre comunitats per justificar la
seva presència.

Esquadrons de la mort
Hi ha un tipus de violència que es
reitera  a l’Iraq i que és constant-
ment denunciada des de la CEOSI.
Es tracta dels anomenats “esqua-
drons de la mort” que han realit-
zat assassinats massius i sistemà-
tics a població civil, destacant la
mort d’un elevat nombre de
docents i professionals de la sani-
tat. En una conferència de prem-
sa, el maig de 2006, l’actual pri-

pàgina 22 què es cou

Què es couQuè es cou

Més de tres anys lluitant per la sobirania d’Iraq
La Campanya Estatal contra l’Ocupació i per la Sobirania d’Iraq es reuneix del 6 al 8 d’octubre

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a invasió iraquiana de
Kuwait l’agost de 1990
va desencadenar un rè-
gim de sancions imme-

diates, imposades per les Nacions
Unides (ONU), i la Guerra del Golf
el 1991. Aquest embargament cap
al poble d’Iraq, va fer néixer la
necessitat de crear la Campanya
Estatal per l’Aixecament de San-
cions a l’Iraq (CELSI, sigles en cas-
tellà). Actualment, i des que la
coalició angloamericana va envair
l’Iraq el març de 2003, la CELSI s’a-
nomena Campanya Estatal contra
l’Ocupació i per la Sobirania d’Iraq
(CEOSI, sigles en castellà). En-
guany, celebren l’Assemblea esta-
tal: “Desenvolupar el suport a la
resistència iraquiana enfront la
fragmentació sectària del país”.

Aquesta campanya està inte-
grada per diversos col·lectius i
plataformes d’arreu de l’Estat
espanyol i, alhora, està integrada
a la Xarxa Internacional Antiocu-
pació de la mà de grups com
International Action Center, fun-
dat per Ramsey Clark, exfiscal
general dels Estats Units, i un dels
nou advocats de la defensa de
Sadam Hussein que han boicote-
jat el judici per presumptes viola-
cions processals. 

L’Assemblea estatal d’enguany
preveu la participació de la perio-
dista iraquiana Imán Ahmad
Jamás, membre del moviment
associatiu iraquià contra l’ocupa-
ció i de denúncia a la violació dels
drets humans. A conseqüència
d’aquesta lluita, ha rebut reitera-
des amenaces de mort, que l’han
portat, aquest estiu, a demanar
asil polític a l’Estat espanyol.
Ahmad Jamás ha assumit la tasca
de documentar la CEOSI sobre els
efectes devastadors de la invasió
del seu país i, alhora, col·labora en
la distribució d’ajuda sanitària,
una de les tasques dutes a terme
per la Campanya. A partir d’aquí,
cal decidir quines iniciatives es
posen en marxa a nivell estatal, i si
hi ha la possibilitat d’organitzar
una nova delegació a l’Iraq.

L

Per contactar:

CEOSI CAMPANYA ESTATAL CONTRA 
L’OCUPACIÓ I PER LA SOBIRANIA D’IRAQ

www.iraqsolidaridad.org

iraq@nodo50.org

Naixement de la PASI
Precisament, d’una d’aquestes
delegacions a l’Iraq durant l’em-
bargament, va sorgir la iniciativa
de crear la Plataforma per l’Aixe-
cament de les Sancions a l’Iraq
(PASI), per part d’integrants cata-
lans. Paral·lelament a la CELSI,
aquesta plataforma també va rea-
daptar-se a les noves necessitats
del poble iraquià arrel de l’ocupa-
ció, passant a convertir-se en la
Plataforma per l’Alliberament i
Sobirania de l’Iraq. Francisco Este-
ban, membre de la Plataforma
integrada a la Campanya, defineix
el compromís polític de la Cam-
panya, en tant que rebutgen l’ocu-
pació i alhora donen suport a la
resistència legítima del poble.
Amb les delegacions enviades des
de l’inici de l’embargament fins
ara, pretenen fer una radiografia
real de la situació social, política i
humanitària al país. La darrera fou
l’abril de 2005 i desencadenà l’or-
ganització d’una sessió del Tribu-
nal Internacional d’Iraq a Barcelo-
na. La delegació volia ressaltar el
dret, la necessitat i l’obligació
solidàries del moviment interna-
cional contra la guerra i mantenir
oberts els canals de comunicació
amb el poble iraquià i amb les
organitzacions polítiques i socials
que reclamen la sortida immedia-
ta de les tropes d’Iraq. Aquesta
petició és la que defensa amb fer-
mesa la Campanya perquè, tot i
que s’argumenti la permanència
de les tropes americanes a Iraq
al·legant l’augment de la violèn-

mer ministre Nuri Al-Maliki, va
admetre que els esquadrons de la
mort formaven part de les forces
de la policia iraquiana, formada i
organitzada per les forces ocu-
pants. Seguidament va concloure,
però, que treballaven pel seu
compte utilitzant l’uniforme, els
vehicles i les armes oficials. Mol-
tes de les víctimes presenten tor-
tures i apareixen amb les mans lli-
gades i els ulls embenats.

Tribunal Internacional d’Iraq
Una de les iniciatives amb més
ressò, organitzada per la CEOSI  i
la PASI, va desenvolupar-se entre
el 16 i el 22 de maig de 2005. La
sessió de Barcelona del Tribunal
Internacional d’Iraq va congregar
gran diversitat d’organitzacions, i
va comptar amb el sociòleg Fran-
çois Houtart, l’escriptora Rosa
Regàs o el primer president d’Al-
gèria, Ahmed Ben Bella, entre d’al-
tres, com a membres del tribunal.

La iniciativa va consistir en
organitzar tribunals populars a
diferents països del món, amb

l’objectiu d’establir un judici
moral contra la invasió de l’Iraq i
l’ocupació per part dels Estats
Units i els seus aliats. La sessió a
Barcelona va ser la darrera abans
de la final d’Istanbul, el juny del
mateix any.

A través de testimonis ira-
quians, es van donar a conèixer als
presents a la sessió molts fets que
constitueixen crims de guerra
(definits a l’article 8, paràgraf 1 i 2
de l’Estatut de la Cort Penal Inter-
nacional), així com crims contra la
humanitat (definits a l’article 7 del
mateix Estatut). El Tribunal va
manifestar que aquests fets són
tant responsabilitat de la potèn-
cia ocupant com dels individus
que els cometen, emparen o per-
meten. 

Davant d’aquesta situació, s’a-
torga plena legitimitat a la resis-
tència, fent referència a l’article 51
de la Carta de Nacions Unides,
que expressa l’exercici del dret a
la legítima defensa, constituint la
única garantia d’un futur lliure i
democràtic. d
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Tribunal Internacional del Líban Iraq Solidaritat
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ivim en una societat en
la qual els aspectes eco-
nòmics ocupen un lloc
predominant, on sovint

les decisions polítiques es subor-
dinen a les exigències econòmi-
ques i es justifiquen perquè l’eco-
nomia impedeix que siguin d’una
altra manera. Moltes persones
voldrien entendre alguna cosa
més del que passa en l’àmbit
socioeconòmic, però es considera
que és una disciplina de difícil
comprensió i seguiment. Per segon
any consecutiu, el Seminari d’Eco-
nomia Crítica Taifa ofereix un Curs
d’Anàlisi Econòmica de la Societat
Actual. L’objectiu és presentar, des

d’una visió rigorosa i crítica, els
elements que regeixen la dinàmica
d’aquesta societat per tal de
poder participar, a través dels
moviments socials, en la transfor-
mació envers una societat més
justa i satisfactòria pel conjunt de
totes les persones i ecològica-
ment viable. Va adreçat, doncs, a
totes les persones que, sense tenir
una formació en economia, tenen
interès per entendre el funciona-
ment del capitalisme i reflexionar
sobre les alternatives que s’hi
plantegen. El curs, que va comen-
çar el passat dia 20, té lloc els
dimecres al vespre amb una perio-
dicitat quinzenal, fins el mes de
maig, i tindrà un cost de 35 euros
(que són per pagar el material i
contribuir a les despeses de local,

ja que els diferents ponents ho
són de forma voluntària). A més
d’aquest curs, en el sí del Seminari
Taifa hi ha diversos grups d’estudi:
crítica a l’economia ortodoxa,
introducció al marxisme,... que
estan oberts a tothom que hi esti-
gui interessat.

Taifa és un col·lectiu format
majoritàriament –però no exclusi-
va- per economistes, que es reu-
neixen periòdicament per apro-

fundir en els seus coneixements
de l’economia crítica, descontents
amb l’enfocament econòmic
dominant a les universitats. A més
de dedicar-se a l’estudi teòric,
també realitzen anàlisis d’econo-
mia aplicada. Els resultats són pre-
sentats, de forma didàctica i asse-
quible a tothom, en una sèrie
d’informes, que es poden desca-
rregar d’internet i i que es distri-
bueixen també a preu de cost.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

lgú s’imagina que la
societat agrària no
hagués ensenyat als
seus membres com es

feia servir l’aixada, quan plantar
llavors, com i quan regar, o com
conservar els fruits? A primera
instància sembla que la resposta
sigui un “no”.

Aleshores, la Xarxa d’Educa-
ció en Comunicació es pregunta
com és que la nostra societat pos-
tindustrial, no ensenya els seus
integrants el funcionament dels
instruments per comunicar-se, les
pautes per orientar-se i sobreviu-
re èticament en l’oceà de la infor-
mació; per què no es potencia la
consciència crítica per ser ciuta-
dans autònoms.

Però la realitat és aquesta:
immersos en l’anomenada “socie-
tat de la informació”, però sense
eines per conviure-hi. Aquesta
absència d’eines, de coneixe-
ments i de pensament crític, és la
que va impulsar la creació de la
Xarxa d’Educació en Comunicació
que recentment ha realitzat la
seva segona trobada.
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Redefinint la televisió
Neokinok és un dels col·lectius
que formen part de la Xarxa i que
centra part de la seva activitat en
l’anomenada “producció creativa”
en televisió. El seu projecte de
televisió experimental parteix de
la idea d’educar en la comprensió
a través de la creació. Realitzen
tallers a les escoles per aprendre
a muntar televisions comunitàries
i alhora trencar amb els models
de televisió existents tot rebut-
jant la producció mimètica.
També han organitzat projectes a
l’estranger, com la construcció i
formació de la microemissora de
televisió Mangoro Dja (Mango
Visió), al barri de Missira de Bama-
ko (Mali), durant un taller del
Fòrum Social de Bamako 2006.
Des de Neokinok volen desmun-
tar les creences entorn l’elevat
cost per crear el propi mitjà i la
dificultat que comporta fer-ho.
Defensen que és “relativament
senzill”, i que es pot construir amb
materials reciclats. 

Altre col·lectius, com EduMè-
dia o Objectiu Comunicació tam-
bé estan adherits a la Xarxa, una
manera de posar en contacte les
persones interessades en aquests
àmbits, d’intercanviar experièn-
cies i de difondre la necessitat
d’educar en comunicació.

en el seu Seminari de Sevilla de
l’any 2002, va assenyalar que l’EC
“forma part dels drets fonamen-
tals dels ciutadans a tots els paï-
sos del món, de la llibertat d’ex-
pressió i del dret d’informació”, i
que “contribueix a establir i
mantenir la democràcia”. Aquest
dret, per la Xarxa, significa tant
l’“anàlisi crítica” com la “produc-
ció creativa”, tant en l’àmbit de
l’educació formal com en la no
formal.

Interconnectar educació
i comunicació

Ens hem de remuntar a tot un
seguit de trobades d’educació i
comunicació organitzades pel
grup Àula Media, que s’iniciaren el
gener de 1997 al Centre Cívic Casa
Elizalde de Barcelona. En aquell
primer encontre es va realitzar
una radiografia de la situació per
tal d’impulsar diversos projectes
tant a Catalunya com al País
Valencià. Partint de la base que
l’educació i la comunicació havien
estat dos àmbits desenvolupats
d’esquena l’un a l’altre, la trobada
naixia de la necessitat d’intercon-
nectar-les. Es van anar organitzant
les trobades i els debats d’educa-
ció en comunicació, primer entre
el professorat, i després entre els
altres sectors socials implicats:
periodistes, formadors en el lleu-
re, mares i pares, etc.

Posteriorment va crear-se la
Taula per l’Educació en Comuni-

A

En defensa del dret a l’educació en comunicació

cació el març de 2003, que va
permetre presentar les deman-
des de la Plataforma a diferents
administracions com el Consell
Audiovisual de Catalunya (CAC)
o el Departament d’Educació i
televisions publiques. Tot i ja
manifestar en aquells moments
les mancances en aquest àmbit,
actualment la Xarxa d’Educació
en Comunicació lamenta que els
poders públics es mostrin inope-
rants, indiferents i que retallin
els pressupostos destinats al
camp de la innovació educativa.
Mentre els poders públics no
siguin capaços, la Xarxa veu
necessari que deixin la via lliure
perquè hi intervingui la societat
civil.

Trobades de la Xarxa
La primera trobada de la Xarxa,
el passat mes de maig, va cen-
trar-se en el dret a l’Educació en
Comunicació (EC). La UNESCO

Economia per entendre la societat actual

V

d

d

Per contactar:

XARXA D’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
www.laxarxa.info

xarxa@educom.info

Per més informació:

http://www.seminaritaifa.org
o escriviu a

cursos@seminaritaifa.org

Adolescents aprenent a gravar Xarxa d’Educació en la Comunicació

El dret a
l’educació en
comunicació

significa “anàlisi
crítica” i

“producció
creativa”

“El Seminari
d’Economia
Crítica Taifa
sorgeix de la

necessitat d’un
anàlisi

alternatiu a
l’enfocament

econòmic
dominant”
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Els gallecs
catalans articulen
l’alternativa a les
cases regionals a
través d’Espazo
Galego dos Països
Catalans i la nova
plataforma
cultural Rede.cat

Galeg@s.cat
II FOLIADA A L’ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS

✑ Vítor Manuel Cabral
/cultura@setmanaridirecta.info/

El dinamisme que ve caracte-
ritzant en aquests últims anys
del conjunt d’individus,

col·lectius i entitats que, amb un
discurs renovat, presenten com eix
de relació de la seva activitat el
referent cultural gallec, 
ha comportat la consolidació de
nous espais diferenciats de la
tradicional xarxa de centres regio-
nals gallecs. 

Un dels elements centrals que
ajuden a entendre la dinàmica
actual de la comunitat gallega resi-
dent a Catalunya és la mobilització
entorn de la catàstrofe del
Prestige, el novembre de 2002. La
Plataforma Nunca Máis de
Catalunya va ser capaç de configu-
rar-se com un projecte col·lectiu,
antagònic a la Federació d’Entitats
Gallegues de Catalunya. La seva
intensa activitat va propiciar, a
més, un canvi significatiu en la
participació dels seus components
en el context polític, social i cultu-
ral del país, a causa d’un increment
de les relacions amb altres grups i
col·lectius catalans. Finalment, va
possibilitar l’articulació en un
mateix espai de gallegues i gallecs
provinents de diferents fluxos
migratoris, que presenten diferents
models organitzatius, identitaris i
antropològics, que també compta
amb la participació de ciutadans
catalans d’origen no gallec. 

El dinamisme gallec a
Catalunya s’explica, també, per la
creixent activitat del teixit asso-
ciatiu més crític del país, i la

contribució dels recents fluxos
migratoris que es desplacen de
manera preferent a la ciutat de
Barcelona, caracteritzats, princi-
palment, per gallecs de formació
qualificada i dinàmica.

Gallecs dels Països Catalans
D’aquest context sorgeixen les
noves propostes: l’organització
política, social i cultural Espazo
Galego dos Països Catalans i la
plataforma cultural Rede.cat, que
busca potenciar la cultura gallega
a Catalunya. Ambdues iniciatives
volen estructurar i visualitzar nous
espais autònoms, diferenciats de
la Federació d’Entitats Gallegues
de Catalunya i la xarxa de centres
gallecs que s’estenen arreu de
Catalunya.

Entre els seus objectius princi-
pals destaquen l’aposta per l’en-
caix del referent cultural-identitari
gallec en la societat catalana,
caracteritzada avui per ser una
societat plural, multicultural i
plurilingüística. Per aquestes enti-
tats, això vol dir repensar la identi-
tat gallega: deconstruir el model
“associatiu clientelar” i la instru-
mentalizació política del senti-
ment de “galleguitat” tant per
entitats que no presenten al
conjunt dels gallecs i gallegues
com pels poders públics de Galícia
i Catalunya. 

Consciència catalana
L’objectiu és la conscienciació com
ciutadans catalans amb identitat
gallega de tots aquells que gallecs
que escullen Catalunya com lloc
de residència. Això significa parti-

cipar activament de les problemà-
tiques que afecten la societat
catalana i de les reivindicacions
identitàries, polítiques i socials
que intenten subvertir-les. Per a
visualitzar un concepte d’identitat
entesa de forma dinàmica i oberta,
com un projecte en constant cons-
trucció.

Participar de manera activa del
context polític, social i cultural
gallec, suposa, al seu torn, repen-
sar la relació entre Galícia i aquells
individus, grups o entitats que
formant part d’altres realitats
socials expressin aquesta voluntat
per origen o per proximitat. Les
iniciatives empreses en aquest
sentit, segons els seus impulsors,
contribueixen a reduir les distàn-
cies entre Galícia i Catalunya i
creen ponts d’intercomunicació. 

La Foliada, a
Nou Barris

L’Ateneu Popular de Nou
Barris de Barcelona acollirà

els propers dies 6 i 7 d’octubre la
segona edició de la Foliada, una
jornada dedicada a la cultura
gallega, amb una àmplia progra-
mació d’activitats i amb una
presentació a càrrec de l’escrip-
tor Manuel Rivas. Durant la
Foliada també es presentarà el
CD A per loca (Komunikando.net,
2006), on han paticipat una bona
representació del panorama
musical gallec com A Matracta
Perversa, els catalanogallecs La
Pegatina, Skarnio o Manu Chao,
amb una cançó en gallec.

PROGRAMA

DIVENDRES 6
19 h: Cercavila amb música i
animació de carrer a càrrec de
Furafollas Agrupació Teatral i
Festicultores. Punt de partida:
pl. Francesc Layret/Via Júlia.
20.30 h: Presentació de la II
Foliada i inauguració de la
temporada 2006-07 de l’Ateneu
Popular de Nou Barris.
Obertura amb l’escriptor
Manuel Rivas
21.15 h: Degustació de productes
gallecs al bar de l’Ateneu
22.30 h: Cercavila per donar
entrada als concerts a càrrec de
Festicultores
23 h: Presentació del disc A per
loca, concert i passi de l’audio-
visual de la I Foliada durant el
concert. Rumborrachera, A
Matraka Perversa i GalegoZ. 

DISSABTE 7
20 h: Xuxo Souto farà la presen-
tació de l’audiovisual d’activi-
tats realitzades en aquests
darrers anys per les entitats
alternatives a la xarxa de
centres gallecs i la Federació. 
21.30 h: Pulpada popular amb el
Grup de gaites del CGB
22.30 h: Queimada popular
+ traca del Grup de Foc de
Nou Barris.
23 h: Monòleg amb Alberte
Montes. Concert A per loca (II).
La Pegatina, Banda Potemkin, 3
Trebóns, A compañia do ruido

Espazo Galego dos PPCC
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Hi ha
espectacles
d’animació
infantil que no
compten amb
els nens”
GERARD GARCÉS

EDUCADOR SOCIAL I ANIMADOR INFANTIL

Racisme i
feixisme...
Mai Més!

L’Horiginal, sempre poètic
Cicle de recitals al Raval de Barcelona

✑ Jordi Vidal
/cultura@setmanaridirecta.info/

Si parlem de literatura a
Barcelona, sens dubte
hem de parlar de

l’Horiginal: indret literari per
excelencia. Desde fa anys, en
aquest local del raval, s’ofereix
una oferta poètica ben diversa:
recitals de mans de poetes
catalans reconeguts, propostes
més joves dels que comencen a
veure la llum, presentacions de
llibres, i en fí, tot allò que
englobi la més crua i també
més dolça de les arts literàries
A diferència d’altres edicions,
enguany, la cita setmanal a
l’Horiginal amb la poesia se
celebrará els dijous. Així doncs,
des de l’últim dijous de setem-
bre i durant tota la temporada,
podrem gaudir de la poesia a la
sala d’actuacions d’aquest
local. 

L’estampida dels hipòcrites 
El cicle anual ha començat amb
força: el dia 28 de setembre es
va presentar el llibre La estam-
pida de los hipócritas de
Orlando Guillén. Aquest
mexicà autoexiliat a Catalunya
relata en aquest llibre la odis-
sea que ha viscut intentant
publicar una altra obra seva:
Doce poetas catalanes del
siglo XX.

Doce poetas… és una
extensa antol·logia dels millors
poetes del segle passat de la
nostra terra, traduits al castellà
per l'autor de manera minu-
ciosa i amb gran encert (com
certifica Enric Cassassas, un
dels poetes que hi apareix).
Guillén ha dedicat bona part
de la seva vida a la traducció
d'aquests textos, i es va dirigir
al seu pais natal en busca de
suport editorial. Doncs bé, no

només no va trobar aquest
suport sino que s'ha convertit
en un home censurat social i
culturalment a la seva terra,
patint un boicot per part de les
administracions i de les altes
esferes literàries i
intel·lectuals. 

A Catalunya i Espanya la
seva sort no ha estat millor:
també aquí les administracions
li han tancat les portes.
L'escriptor, ha escrit i editat ell
mateix La estampida de los
hipócritas per documentar i
denunciar oficialment la injus-
ticia que s'ha comès amb la
seva obra. I es disposa a portar
a terme, en algun espai públic
de la nostra ciutat, una lectura
maratoniana de Doce poetas...
com a últim acte de reivindica-
ció. Ni els habituals de
l'Horiginal ni cap amant de la
poesia hi hauria de faltar.

L’HORIGINAL

C/ Ferlandina 29
(Barcelona)
<www.horiginal.net>

✑ Santi Eizaguirre
/cultura@setmanaridirecta.info/

El Gerard i la Yoli es van
conèixer fent d’educadors
al Casal infantil El Vaixell

(Sant Martí, Barcelona). La Yoli
explica contes i al Gerard, que
és molt trapella, li agrada dibui-
xar. Entre els dos han muntat un
espectacle que ja ha rodat per
molts centres cívics, places i
escoles, dirigint-se als més
petits i combinant la diversió
amb la fantasia. El protagonista
de la seva història és en Bernat,
un nen que desenvolupant la
imaginació aprèn a pintar i a
endinsar-se en un món ple d’his-
tòries.

Com és en Bernat?
En Bernat és un nen que diu que
no sap dibuixar, però de mica en
mica en va aprenent. Comença
dibuixant un punt, a partir d’aquí
passa a descobrir els colors.
Després, jugant amb els colors, va

desenvolupant formes fins que es
troba amb una taca que se
n’adona que és igual que la taca
d’una vaca...
Així que combineu els contes
amb la pintura.
Ens interessa buscar contes plàs-
tics però comptant sempre amb
la interacció amb els nens. Es
tracta de fer una sessió on parti-
cipin. Ells ajuden a en Bernat a
dibuixar, li diuen coses, i per tant
els hem d’escoltar i acaben esde-
venint part de la història que
volem explicar. Mentre la Yoli
explica el conte estan atents al
que en Bernat va dibuixant i no
se’ls escapa ni un pèl del què
passa, i a la que poden hi diuen la
seva. Dins l’animació infantil hi ha
espectacles, però, que no comp-
ten amb la mirada dels nens i el
que els agrada més als nens i
nenes és participar, poder jugar...
Com perceben l’art els xavals?
L’apropament a l’art varia molt en
funció de l’escola o els pares que
tinguin, però en general podem

dir que és un apropament distant.
Procurem trencar amb la sensació
que no es pot anar més enllà
davant d’un quadre. Potenciant la
imaginació, imaginant la història
que hi ha darrera... De forma lite-
ral, entrem dins un quadre i
busquem crear noves sensacions
evocant la història que conté. Ens
l’inventem i ens ho passem encara
més bé que si tan sols ens el
quedéssim mirant. El fet en sí és
que s’ho passin bé.

La mirada i els comentaris
dels nens i nenes és el principal
feedback  que anima a en
Gerard i la Yoli a repensar
després de cada sessió el seu
espectacle. Últimament hi han
afegit una màquina de bombo-
lles espectacular. Ens expliquen
que hi ha quitxalla que després
de veure a en Bernat es pregun-
ten com és que un nen com ells
és tan gran. De ben segur que el
fet de veure que s’ho passen
tant bé inspira molts dibuixos. 

Pim-Pam-Pum

✑ Directa Ripollet
/cultura@setmanaridirecta.info/

Un cd-rom contra el
racisme i el feixisme. Un
disc compacte per la

solidaritat i la dignitat. Aquest
és el projecte Mai Més!, una
pista multimèdia que recull els
seus continguts estructurats en
dos grans blocs: la memòria
col·lectiva i els moviments
migratoris més actuals. Però no
només és això: Mai Més! també
és una recopilació musical de
primera línia de diferents estils
i procedències.

Ripollet no és una excepció
pel què fa a l’arribada de perso-
nes d’altres indrets, i tampoc de
les penoses actituds de caràc-
ter feixista que aquest fet
desperta. La xenofòbia, els
comentaris racistes, la visualit-

zació de simbologia nazi pels
carrers de la vila, les agres-
sions... són una realitat present
al poble i a la comarca. Les lleis
restrictives en matèria d’immi-
gració agreugen encara més una
situació a la què el moviment
associatiu de Ripollet respon
amb aquesta iniciativa.

Demostren així que es pot
barrejar música amb cultura i
història, que és possible gaudir
la música i que ens aporti quel-
com més que fruïció i compan-
yia en una bona estona. A més, i
com les formes també són de-
terminants, ho fan de la mà de
les noves tecnologies, omnipre-
sents en la nostra vida i àmplia-
ment utilitzades pels joves als
quals es vol arribar amb el
projecte. Aquesta ha estat la
clau per la definició del cd.

Les Madres de Plaza de

Mayo, AMICAL Mauthausen o
Eguzki Bideoak són algunes de
les col·laboracions al cd multi-
mèdia, pista que inclou molta
informació respecte la Guerra
Civil, les Juntes militars argen-
tines, els camps nazis o altres
expressions del neofeixisme.

David Hillyard, Obrint Pas,
Frank T, ADF són algunes de les
bandes i músics que han cedit
treballs seus i que conformen
la recopilació musical. Setze
temes que complementen els
continguts antifeixistes de la
pista multimèdia.

Per sentir bona música, per
conèixer més del nostre passat
i present. Sense oblidar-nos de
les emocionants històries amb
les protagonistes de la vila.
Fent cultura i memòria antifei-
xista. Això és Mai Més!

VIRUS EDITORIAL
c/Aurora núm. 23
08001 Barcelona
www.viruseditorial.net

El tsunami urbanizador
español y mundial
Ramón Fernández Durán
88pàgines / 6 €
ISBN: 84-96044-72-6

Publicitat

Ciberactivismo
Reunión de Ovejas
Electrónicas (ROE)
313 pàgines / 19 €
ISBN: 84-96044-74-2

NOVETATS

Sobre sus causas y 
repercusiones devastadoras, 
y la necesidad de prepararse
para el previsible estallido 
de la burbuja inmobiliaria

Sobre usos políticos 
y sociales de la red
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REVISTA

Cultura Obrera

NÚM. 13 | OCTUBRE 2006
PALMA DE MALLORCA

El nom d’aquesta publicació
bimestral és recuperat després

de 68 anys de silenci: la capçalera
anarquista publicada entre 1919 i
1936, fins que el franquisme acabà
amb ella i amb gran part dels seus
redactors assassinats. Fou un
setmanari fundat per un grup
d’obrers amb l’objectiu de dotar
els treballadors d’una eina.

L’actual número, en la secció
d’actualitat i notícies, aborda el
tema de la plataforma en defensa
del territori, Salvem La Real, la
presentació de la campanya
“Mallorca lliure de transgènics”, i
el desorbitat augment del
nombre d’automòbils a les Illes. El
Líban, història, situació i actuali-
tat, ocupa les planes d’internacio-
nal i la cooperativa-pastisseria de
Manacor, Dolç per tu, és la prota-
gonista de l’entrevista.

A la part de reflexió trobem
un article sobre els hàbits i
costums divers dels moviments
socials; sobre l’anarquisme
“bobo” i sobre la bogeria entesa
com tot allò que defuig qualse-
vol classificació.

I, per acabar, no podia faltar
la secció de ressenyes editorials i
cinematogràfiques. M. C.

TEATRE

God-Dog
CONCEPTE I DIRECCIÓ: TONI COTS

BALLARINES/COREOGRAFIA: LEO CASTRO, BEA FERNÁNDEZ I

CARME TORRENT

NARRACIÓ: GONZALO CUNILL I TONI COTS

VIDEOCREACIÓ: ALESSANDRO QUARANTA I LEYRE LLANO

Sala La Planeta | A partir del 12 d’octubre | Girona

cultura@setmanaridirecta.info

Eliana Thibaut i Comalada fa
anys que es dedica a la cuina:

impartint classes d’Higiene de
l’Alimentació a instituts, amb els
Tallers de Cuina Catalana
Tradicional, destinats a preservar i
difondre la cuina de territori o bé
escrivint llibres de receptes. En
aquest nou llibre ens apropa al
món gastronòmic de l’edat mitjana
amb un llibre en el que recupera
receptes del segle XIII, totalment
actuals amb mínimes variants com
la reducció dels aromatitzants i les
espècies, i dels temps de cocció
dels aliments. Segons l’autora, és
“important que al segle XIII, un
cuiner (o potser simplement un
gastrònom) hagi pogut deixar a la

posteritat unes quantes receptes
perfectament elaborades, prou
ben explicades, de totes les cate-
gories dels aliments que utilitzem
sempre avui dia, i molt corrent-
ment: receptes de tots els produc-
tes del mar, receptes d’aviram,
receptes de moltó, d’anyell i de
xai, receptes de caça, i receptes de
llegums, de verdures, i de fruita en
abundància. És aquí, personalment,
on afirmo que aquesta cuina
ofereix un gran interès dietètic, en
les receptes de ‘granes’ (faves,
cigrons, pèsols, de sèmoles i
d’arròs) i en les receptes de
postres molt senzilles, amb l’ús de
la mel, les ametlles, les nous i les
figues…”. M. C.

LLIBRE

Cuina medieval
catalana
Eliana Thibaut i Comalada
COSSETÀNIA EDICIONS

COL·LECCIÓ: EL CULLEROT, 40
384 P. | ISBN 84 9791 216 0

AFRORESISTÈNCIES,
AFRORESSONÀNCIES. TEIXINT

LES ALTRES ÀFRIQUES

Dídac P. Lagarriga

OOZEBAP

Barcelona, 2006
206 p.
9 euros

✑ Antònia Vinaixa
/cultura@setmanaridirecta.info/

Com em diu una amiga, “sé
que és un tòpic, però hi ha
tot un món allà fora que no

ens han deixat ni l’opció d’imagi-
nar-lo”. I és que no estem acostu-
mades a trobar-nos
quotidianament amb les “realitats
africanes”, sinó només amb les
seves parts més fosques. Hom pot
pensar que si es vol parlar d’Àfrica
evitant tocar la fam o les guerres,
es pot optar per descriure paisat-
ges majestuosos o provar de
donar a conèixer tradicions cultu-
rals meravellosament riques. De
fet, si fem una repassada per la
majoria de les novetats editorials
dels darrers anys, tant en català
com en castellà, podem col·locar
en un d’aquests dos blocs els
escassos llibres dedicats a l’Àfrica
contemporània.

On ubicaríem Afroresistències,
afroressonàncies, de Dídac P.
Lagarriga? No ens atrevirem a dir
que el llibre obre una tercera via,
molt més acurada i compromesa

amb els africans i africanes que
han fet de la rebel·lió els fona-
ments de les seves vides. I no ens
atrevirem a dir-ho, entre altres
coses, perquè ens sembla surrea-
lista que necessitem un llibre com
aquest, escrit l’any 2005 i publicat
ara per un jove que encara no ha
complert els 30 anys i que no té
cap tipus de currículum acadèmic,
per començar a parlar de les altres
Àfriques. Amb “peus de plom”,
com també ho fa l’autor per a
introduir-nos a tot aquest ventall
“afroresistent-afroressonant”, ens
suposem que la via ja es va iniciar,
però com tot camí, només es
manté passant-hi de forma conti-
nuada. A la petita però valuosa
xarxa documentalista de casa
nostra que, nedant a contraco-
rrent, s’esforça per mostrar-nos
altres veus i altres experiències,
ara se’ls uneix l’important
Afroresistències, afroressonàncies.

En primer lloc, el treball ens
deixa clar que ens trobem davant
d’una introducció a diverses 
(i remarco diverses) experiències i
iniciatives que succeeixen a l’Àfrica

sudsahariana des de la segona
meitat del segle XX. De manera
personal, l’autor passeja per femi-
nismes, lluites pels drets homose-
xuals, anticolonials, anarquistes i
sindicals, per escriptores, filòsofs
hermenèutics, sufís i el periodisme
independent, per la música dels
clàssics Fela Kuti, Thomas Mapfuno
i Oumou Sangaré, i per fenòmens
recents i massius com la conscien-
ciació social intergeneracional per
mitjà del hip hop... 

Tanta varietat no suposa un
entrebanc al discurs unitari de
Dídac P. Lagarriga, ans el contrari:
sense aquesta polifonia radical,
l’escrit ens quedaria coix. De fet, i
si alguna cosa hi trobem a faltar,
és que el llibre sigui llibre i s’aturi,
quan el que necessitem és que
aquestes veus siguin constants i
diàries i que ens facin de contra-
pès a tot el rebombori mediàtic
al servei del neocolonialisme,
sistema que vol un continent
impotent i incompetent per a
continuar amb la seva màxima de
grans beneficis amb una mínima
inversió.

Afroresistències,
afroressonàncies

Basat en textos de J. M.
Coetzee i en l’obra del

pintor noruec Odd Nerdrum,
God-Dog és una proposta
escènica i visual sobre el cos
“barroc” i la narrativa
contemporània. L’espectacle
es representa en un marc de
col·laboració entre diferents
pràctiques artístiques dins
l’espai teatral: coreografia,
vídeo, text, llum, so i projec-
ció en temps real.
A partir de les posicions en
l’espai de tres dones, es vol

reflectir l’actual dificultat i
deshumanització de les rela-
cions entre les persones.
Cadascuna de les tres dones
en escena constitueixen refe-
rents corporals amb els quals
visualitzem trajectòries vitals
diferents, experiències evoca-
des mitjançant un text narrat
per una veu masculina. La
imatge en vídeo projectada
en escena esdevé una finestra
oberta que donarà força
narrativa als seus cossos.
M. C.

Aquesta formació lleidatana ja
fa temps que és present en

els escenaris ponentins, sovint en
aquells de caire més reivindicatiu,
ja sigui la festa alternativa de
Lleida, els centres socials okupats,
el Correllengua o l’aniversari del
Casal Independentista. Són dignes
hereus de la rumba catalana, de la
cultura de la ciutat i la seva histò-
ria, i fan servir la seva música com
a element festiu i de convivència,
tot posant-hi un contingut en
defensa de la cultura popular i del
centre històric de la ciutat, el seu

barri. Amb una formació reduïda a
set persones (els altres membres
del grup participen d’un nou
projecte musical més folk),
Skalivada van del rock a la rumba,
de l’ska al folk, donant un toc
mestís a les cançons amb acordió,
flauta travessera i gralla. Les seves
influències musicals també es
nodreixen del rock combatiu
català. Tot plegat convida al ball.
Continuen amb la tradició musical
i cantautora de la zona dels vins
de Lleida, treballant per un país,
colorat, viu i combatiu. D.F.

Skalivada
5 DE 7
(MAQUETA)
WWW.SKALIVADA.CAT
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DIJOUS 5
18 h Espigó de la Vila 
Sitges

Acte en repudi als fets de fa 10 anys
en què la policia va identificar a
més de 400 gais per ordre del con-
sistori. A l’acte està previst el
descobriment d’una escultura de
desgreuge (un triangle rosa inver-
tit) amb una placa commemorativa.

20 h Plaça Revolució
Barcelona

Cercavila per assenyalar i treure els
símbols feixistes del barri de
Gràcia. Organitza: Assemblea de
Joves de Gràcia. 

DIVENDRES 6
19:30 h Plaça de la Vila
Vilafranca del Penedès

Manifestació antirepressiva per
l’absolució dels encausats dels
Monjos. Organitza la Coordinadora
Antirepressiva del Penedès.

DISSABTE 7
17 h Rambla del Raval
c/ Hospital
Barcelona

Manifestació pels drets dels immi-
grants. Convoca l’Assemblea per la
Regularització sense Condicions i
l’Associació Papers per Tothom,
entre d’altres. 

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

CELEBRACIÓ DEL BON CINEMA 
Aquest dijous 5 d’octubre se celebren els 25
anys de la Filmoteca de Catalunya, a Bar-
celona i, per celebrar-ho, l’entrada serà lliure
fins diumenge. El mes d’octubre el dediquen a
David Lynch, amb les seves Mulholland Drive
o Una historia verdadera. Quant al documen-
tal del mes, The Hermitage Dwellers/Viure a
l’Hermitage, d’Aliona Van der Horst, un
apropament a aquest museu de Sant
Petersburg des de la mirada de les persones
que hi treballen. La relació completa de les
pel·lícules la trobareu a:
http://cultura.gencat.net/filmo/aniversari.htm

DOSTOIESVSKI I LA REVOLUCIÓ
A la Sala Hemeroteca de l’Ateneu de Rubí
s’hi celebra des del passat 3 d’octubre el
cicle de conferències “Dostoiesvski, una lec-
tura tràgica de la revolució”, a càrrec de
Joaquim Maristany al voltant de l’obra Els
germans Karamazov. De dimarts en dimarts i
fins el del 21 de novembre, la diversitat dels
eixos a tractar ens situaran en el context
evolutiu literari o bé en temàtiques com el
parricidi i l’ateisme. Es recomana una lectura
prèvia d’Els germans Karamazov i de les
Memòries del subsòl. Per a més informació
podeu trucar al 935 887 473. Les trobades
seran de 19 a 20:30 h al carrer Xile, núm. 1-3.

22 h Pavelló Poliesportiu 
Vilafranca del Penedès
Concert antirepressiu a la jornada per
l’absolució del encausats dels Monjos.
Amb Berri Txarrak, Betagarri, Obrint
Pas i Revolta 21. Preu anticipada: 12
euros. Venda a La Fornal (Vilafranca),
Ateneu X (Vilafranca), Terra d’escude-
lla (Barcelona).

23 h Plaça de l’Església, Altafulla
Concert del Gaià Folk ’06 amb Quico
el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
En cas de pluja es trasllada al Casal La
Violeta. 

DISSABTE 7 

18 h Sala Grups CCCB c/Montalegre,
5, Barcelona
Dins del festival Docupolis, Els
Mestres catalans, de la guerra a l’exili,
d’Agustí Coromines.

18 h Centre Social La Màquia c/Vern,
15-17, Girona
Projecció del film Salvador amb la
participació de membres de la cam-
panya Boicot a MediaPro. Acte per la
celebració dels set anys d’okupació a
Girona.

22:30 h CSO El Rabart Camí Ral de
València, 5, Castelldefels
Concert en benefici als presos del 4-F,
amb Progeria, The Shawnees, Sukillo
orgániko, Resistencia Maki, The xalla
Urbana. 2,5 euros. 

23 h Centre Social La Màquia c/Vern,
15-17, Girona 
Concert de rumba amb La Troupe + Dj.
Accions sorpresa durant tota la vetlla-
da. Dins la programació dels actes d’a-
niversari del centre.

DIUMENGE 8 

18:30 h Casal Llatinoamericà c/ Nou
de Sant Francesc, 15, Barcelona
Xerrada a càrrec de Rigoberta
Menchú, Premi Nobel de la Pau el
1992, que tractarà la situació actual  a
l’Amèrica Llatina. 

DILLUNS 9 

19 h Plaça Francesc Layret/ Via
Júlia Barcelona 
Cercavila amb música i animació de
carrer: Furafollas
Agrupació Teatral i Festicultores. 

20 h Sala Nausica de l’Ateneu
Popular de Ponent c/Pau Claris, 10
Lleida
Presentació del llibre La Lleida
anarquista, memòries d’un militant
de la CNT durant la República, la
Guerra Civil i el franquisme recolli-
des per César Broto i Miquel Àngel
Bergés. A més dels autors, hi parti-
ciparà Jaume Barrull, professor
d’història contemporània de la UdL.

DIMARTS 10 

19 h Biblioteca Xavier Benguerel
Avda. del Bogatell, 17, Barcelona
Passi de Lolita, de Vladimir
Nabokov. Acte gratuït.
Cicle de conferències “Dostoiesvski:
Una lectura tràgica de la revolució”
a càrrec de Joaquim Maristany al
voltant de l’obra Els germans
Karamazov. És la segona sessió, cen-
trada en les Memòries del subsòl
(1864), preàmbul d’una monumental
tragèdia moderna. 
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DIJOUS 5 

18:30 h Auditori de l’Edifici Rambla
de la Universitat Pompeu Fabra
La Rambla, 30, Barcelona
Conferència “Made in China. La indús-
tria tèxtil globalitzada i les treba-
lladores i els treballadors xinesos”, amb
Patrick Poon, del China Labour Bulletin
i Staphany Wong, de l’IHLO (Hong
Kong Liaison Office of the
International Trade Union Movement).
Es projectarà el film China Blue.
Organitza: SETEM.

21 h La Quimera c/ Verdi, 28
Barcelona
Dins del Cicle de Cinema espanyol,
passi de Bienvenido Mr Marshall, de
Luis García Berlanga, 1952. Gratuït.

22 h CSO de la Via (al costat de la
via), Balaguer
Sopar-tertúlia sobre la repressió al
moviment okupa a Lleida, el desallot-
jament de La Gàbia i el Pati de les
Moreres. 3 euros com a bo d’ajut a les
possibles despeses judicials de
l’Assemblea d’Okupes de Lleida.
+info a lluitaautonoma@yahoo.es

DIVENDRES 6 

19:30 h INFOESPAI Plaça del Sol, 19
Barcelona
Xerrada-tertúlia “Eines tecnopolítiques
i formes organitzatives. Enxarxad@s o
enredad@s? Tecnotransformades?”

21 h Xarxa de Consum Solidari Plaça
Agustí Vell, 15, Barcelona
Passi de“Collites Amargues” i “L’Or
Verd”, a càrrec de Xavier Montagut,
president de la Xarxa de Consum
Solidari.
- Fomentar l’associació mundial per al
desenvolupament: “Collites Amargues”,
de Joaquín Zúñiga i Félix Zurita/
Nicaragua- Espanya/ 2005. “L’Or Verd”, 
direcció: Manfred van Eyk / País:
Holanda / Any 2003.

Cooperacció organitza l’exposició “Qui és qui en el
comerç internacional” del 2 al 22 d’octubre, al Casal
Cívic Riera Bonet (c/ Ca la Còrdia, 5, de Molins de Rei).
Horari de visites escolars: 10 a 13 i 15 a 17 h.
Horari públic general:  17 a 22 h.
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L’escriptor Fedor Dostoiesvski David Lynch, caricaturitzat
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L’ENTREVISTA // MAWA NDIAYE, PRESIDENT DE LA FCIC

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

És el nou president de la
reconstruïda Federació de
Col·lectius Immigrants de

Catalunya (FCIC). És senegalès,
però viu a Cerdanyola del Vallès
des de fa vuit anys. No respon al
tòpic de l’immigrant econòmic
subsaharià: ell no volia emigrar
a qualsevol preu. Era treballa-
dor social als suburbis de Dakar
i ara té una feina a la Secretaria
de Joventut de l’Ajuntament de
Barcelona. Va arribar en avió,
està casat amb una catalana i,
pràcticament, només parla
català. És musulmà. 

Encara deuen quedar cinc minuts
perquè el sol se’n vagi. M’espero i
ara em prendré el cafè. Tot just
portem una setmana amb el
ramadà.
I no tens molta gana?
No. El cos s’hi acaba acostumant.
Precisament en ple ramadà tor-
nen les mobilitzacions d’immi-
grants amb una manifestació
pel 7 d’octubre. 
Es tracta d’una jornada europea de
lluita i sensibilització contra els
centres d’internament d’immi-
grants. Bé, en el fons, li diguin com
li diguin, és un jornada contra les
presons per a immigrants. Si no
tens la llibertat de moure’t, és
com estar a la presó. A Espanya,
són 40 dies de reclusió, però a Bèl-
gica o Suïssa pots estar tancat fins
a dos anys només per ser immi-
grant. Emigrar no és cap delicte.
Aquesta mobilització serà la
presentació de la nova FCIC.
Hem canviat i encara estem can-
viant moltes coses respecte de
l’antiga FCIC. Volem renéixer per
guanyar en independència i
negociar amb el Govern amb una
veu pròpia. Els sindicats i les
organitzacions socials han nego-
ciat en el nom dels immigrants
amb bona voluntat, però no han
fet sempre el que nosaltres
necessitàvem. Des de l’any 2001,
no hem vist mobilitzacions reals
d’immigrants. Hem vist grans
mobilitzacions liderades a l’om-
bra per alguns partits polítics o
sindicats de treballadors, però no
pels mateixos immigrants que
patien les conseqüències de la
llei d’estrangeria.
Quantes organitzacions d’immi-
grants hi participen a la FCIC?
Oficialment, una vintena. Però,
com a observadores, unes cin-
quanta.
És un intent d’unió, però hi fal-
ten molts?
Alguns s’ho estan pensant, d’al-
tres segur que no s’aproparan
mai. Un dels nostres problemes
és que les organitzacions d’immi-
grants estan molt cremades per

l’experiència del passat. Treba-
llem per la unitat, per donar veu
als immigrants i per redefenir les
nostres aliances polítiques. El
nostre objectiu és enfortir les
associacions perquè siguin inde-
pendents i puguin accedir a una
condició plena de ciutadania.

Us acusen de ser massa possibi-
listes i de buscar subvencions de
l’Estat.
Ho sabem. Però estan absoluta-
ment equivocats. Nosaltres
sabem que la independència té
un preu: ser pobres. No hem
rebut cap ajuda ni hem pensat en
demanar-la. Tots els diners de la
federació estan sortint de la nos-
tra butxaca. No volem que el nos-
tre interlocutor sigui només l’Es-
tat perquè ens quedaríem sols i
allunyats de la base. Ara mateix, a
més, no hi ha res a negociar amb
l’Estat. Hem de parlar amb la ciu-
tadania: si tenim els ciutadans del
nostre costat, els polítics tindran
més pressió social per reconèixer
els nostres drets.

“Papers per a tothom” és el vos-
tre objectiu principal?
Serem reivindicatius, però també
farem propostes per avançar. No
ens hem de quedar només en el
lema “papers per a tothom”, mal-
grat que també ho demanarem i
ho creiem possible. Hem de pen-
sar més enllà. Com podem millo-
rar les condicions de vida dels
immigrants en general?
Qui defensa els immigrants amb
papers?
Els immigrants tenim moltes pre-
ocupacions a més dels papers.
Cal seguir mobilitzant-nos sem-
pre. Molts immigrants van acon-
seguir els papers i, aleshores, van
deixar de lluitar. I ara mateix les
seves condicions econòmiques,
culturals o religioses, tot i tenir
els papers en regla, no són com
voldrien. Hi ha necessitats dife-
rents segons cada grup, cada
situació personal, cada nacionali-
tat… Si no tens papers, estàs en
una situació molt angoixant i ets
molt més explotat a la feina. Però
si tens papers, tampoc estàs en
condicions d’igualtat amb un
autòcton.
Tots els immigrants no són
iguals. 
No volem etiquetes. La FCIC és
una entitat diversa ètnica, ideo-
lògica i religiosament. La immi-
gració amb la que treballem és
molt diferent: des de l’immigrant
ja establert i amb diners, una
certa burgesia immigrant, fins al
que està pitjor, acaba d’arribar i
viu en la marginació absoluta. Tot
i les diferències, hem de buscar
els trets comuns i defensar totes
les demandes.

Si aconseguiu els vostres objec-
tius, la FCIC deixarà de tenir
sentit.
Haurem de desaparèixer. El nos-
tre objectiu ha de ser, en el fons,
aconseguir que el concepte
immigrant deixi d’existir. Jo vull
compartir les lluites socials de
qualsevol català. No vull que els
sindicats creïn seccions especials
per a immigrants ni que em trac-
tin millor per ser immigrant per-
què tot això fomenta encara més
les diferències. Som treballadors
com tothom.
I quin és el paper que han de tenir
els autòctons en la vostra lluita?
En la reconstrucció de la FCIC ens
han acompanyat i hi participen
plenament algunes associacions
catalanes que treballen el tema
dels immigrants. El que realment
volem, a banda d’enfortir les
associacions d’immigrants, és
contactar amb la ciutadania.
Volem parlar, per exemple, amb
les associacions de barri i fer
coses conjuntament en benefici
de tots. Les nostres reivindica-
cions són les mateixes que les
d’un ciutadà d’aquí: defensar la
gent més pobre i més oprimida.
La nostra lluita no és una cosa
anormal. No volem ser un gueto.
Podeu parlar amb els altres
immigrants dels anys 50 i 60.
Ho hem fet. Estem en contacte
amb associacions de gallecs i
d’andalusos. Ells ens han explicat
els problemes que han tingut ells
per crear i mantenir la indepen-
dència política de les seves orga-
nitzacions socials. Ells tenen
molta experiència en això que
ens està passant a nosaltres.

Ni òpera ni amo
✑ Matthew Tree
/opinio@setmanaridirecta.info/

Un dels meus lemes anar-
quistes preferits és “Ni
Déu ni amo” (inventat per

Louis-Auguste Blanqui, un dels
líders de la gran insurrecció pari-
senca de 1871). 

Ho comento, perquè fa poc
uns creients —tant se val de quina
religió— acaben d’amenaçar un
teatre de Berlín amb un nombre
no especificat d’accions violentes
si s’hi representa una òpera que es
diu Idomeneo, de Wolfgang Ama-
deus Mozart, atès que en aquesta
representació hi surt la imatge del
cap decapitat d’un profeta pre-
medieval, fundador de la religió
en qüestió.

Personalment, no suporto les
òperes: per tota una sèrie de
raons, em posen els pèls de punta
i, per tant, no hi vaig. Mai. Ni
pagat. Però no vull que se’n prohi-
beixi l’existència, per la mateixa
raó que no vull que es prohibeixin
les religions: que tothom faci el
que li doni la gana, sempre que no
m’obligui a fer el mateix.

Els creients, però, en aquest
cas, sí que volen obligar-me a mi i
tothom a fer el que fan ells, perquè
volen suprimir la representació de
Idomeneo amb l’excusa que qües-
tiona, fugisserament, la validesa
d’un concepte abstracte, una reli-
gió, en la qual han decidit creure. 

Em sorprèn força, la veritat,
que tots aquells àcrates menjaca-
pellans que han passat tants anys
cridant “Ni Déu ni amo” no han
dit ni piu sobre aquest cas. On
són? Us diré on són: cagant-se les
calces en algun racó amagat, per-
què han descobert que atacar el
catolicisme és una cosa, però que
insinuar ni que sigui la crítica més
lleugera contra l’Islam pot tenir
unes conseqüències molt més
nefastes. Per no dir fatals.

d

Les nostres
reivindicacions

són les mateixes
que les d’un

ciutadà d’aquí:
defensar la gent
més pobre i més

oprimida

No suporto les
òperes: per tota

una sèrie de
raons, em posen
els pèls de punta

Se
rg

i P
ic

az
o

c
o

n
tr

a
p

u
b

li
c

it
a

t

Mawa
Ndiaye

directa núm. 20 / 4 d’octubre de 2006

“La independència té
un preu: ser pobres”
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